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1 

На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник РС“, 

број: 124/11 и 100/17), члана 9. став 3. Закона о комуналној полицији („Службени гласник 

РС“, број: 28/13), члана 4. Закона о прекршајима ( „Службени гласник Републике Српске, 

број: 63/14, 36/15, 110/16 и 100/17) члана 18. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 18. и члана 36. став 2. Статута Општине 

Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17), Скупштина 

општине Котор Варош, на сједници одржаној 03.08.2018. године,  д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ  О  КОМУНАЛНОМ  РЕДУ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

I  

Овом одлуком уређује се комунални ред и одржавање комуналног реда и комуналних 

објеката  на подручју општине Котор Варош, прописују се услови и начин одржавања 

чистоће и привремено заузимање јавних површина, изградња, одржавање и заштита 

зелених површина, сакупљање, одвоз и депоновање комуналног отпада, одвођење 

отпадних вода са јавних површина, чишћење септичких јама, држање животиња, јавна 

расвјета у насељу којом се освјетљавају саобраћајнице и друге јавне површине, 

коришћење и одржавање градске и сточне пијаце, уређење површина и обезбјеђење  

услова за одржавање  годишњих догађаја и манифестација.  

 

II  

Јавне површине су земљишта или водне површине које су планом нумерички и графички 

дефинисане и намијењене за обављање јавних функција, дјелатности или активности и 

које су као такве доступне неодређеном броју физичких или правних лица, а нарочито: 

- саобраћајне површине (коловози, тротоари, пјешачке стазе, тргови, паркиралишта, 

скверови, мостови, подвожњаци, надвожњаци, и сл.); 

- зелене површине (паркови, травњаци, цвијетњаци и други цвијетни и јавни насади, 

зеленило уз саобраћајнице, живице и сл.); 

- уређене и неуређене површине око стамбених, пословних  и других објеката; 

- водотоци и обале водотока (ријеке, рјечице, потоци, канали); 

- спомен обиљежја, излетишта, природне и радом створене вриједности; 

- аутобуска и такси стајалишта, перони аутобуских станица, платои бензиских 

станица; 



- пијаце (сточна и пољопривредно-прехрамбених производа) и отворени пијачни и 

тржни простори око продајних објеката; 

- спортски, рекреативни и забавни терени. 

 

III  

Као јавни објекти у смислу ове одлуке сматрају се: 

- угоститељски и  трговински објекти, 

- радње и простори за пружање занатских услуга, 

- објекти јавног путничког и ПТТ саобраћаја, 

- објекти школских и предшколских установа, 

- објекти културних установа и организација, 

- спортски објекти и терени, 

- објекти за пружање медицинских и ветеринарских услуга, 

- објекти и уређаји за снабдијевање водом, 

- објекти и уређаји за одвод отпадних материјала, 

- клаонице, 

- пијаце, 

- складишта  грађевинског материјала, 

- депоније комуналног отпада, 

- бензинске станице, 

- гробља, спомен обиљежја и споменици, 

- објекти предузећа и установа, 

- други јавни објекти који служе за задовољавање основних потреба  грађана. 

 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

 

IV  

Под одржавањем чистоће, у смислу одредаба ове одлуке, подразумијева се редовно и 

ванредно чишћење улица, тротоара, плочника, прање улица, чишћење дворишта 

стамбених и пословних  зграда, чишћење зелених површина, сакупљање отпадака и 

одлагање у посуде намијењене за одређену врсту отпада, одржавање  и пражњење посуда 

за комунални отпад, одвожење и депоновање отпада, уклањање животињских лешева са 

јавних површина,  чишћење снијега и уклањање леда у зимском периоду са улица, 

тротоара и плочника и предузимање других мјера за одржавање чистоће. 

 

V  

У одржавање комуналног реда на јавним површинама и у објектима у смислу ове одлуке, 

нарочито спада: 

- Уређење и одржавање улица, тргова,  паркова, дрвореда и других јавних површина; 

- Одржавање зграда, фирми, рекламних паноа, билборда, огласних табли и  сл.; 

- Одржавање других комуналних објеката као што су: чекаонице и билетарнице, 

фонтане и јавне чесме, саобраћајни и електрични стубови, семафори, киосци и 

слични објекти, јавни санитарни чворови, одржавање канализације, управљање 

јавним паркиралиштима и њихово одржавање, опште уређење града. 

 

VI  

Чишћење и одржавање чистоће на јавним површинама врши јавно комунално предузеће, 

односно предузеће којем Начелник општине повјери вршење тих послова у складу са 

Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: надлежно предузеће), и оно је одговорно за 

одржавање чистоће и комуналног реда на површинама које су дефинисане уговором 

закљученим између општине Котор Варош и тог предузећа. 

 



VII  

1) О чишћењу јавних површина које се сматрају површинама јавног саобраћаја старају се 

предузећа, самосталне трговинске радње, заједнице етажних власника и друга правна и 

физичка лица, која те површине користе, односно одржавају и они су одговорни за 

одржавање чистоће и комуналног реда на њима, уколико за поједине површине није 

одредбама ове одлуке или посебним прописима другачије одређено. 

2) Правна и физичка лица која обављају дјелатност у објектима уз јавне површине дужна 

су свакодневно довести јавну површину у чисто и уредно стање, ако због њихове 

пословне и друге дјелатности долази до прљања простора око њиховог објекта. 

3) Власници и корисници спортских и рекреационих објеката, забавних паркова и 

игралишта, организатори јавних скупова, јавних приредби и привремени корисници 

јавних површина, обавезни су осигурати чишћење површина које користе и које  служе 

као приступ објектима или за постављање објекта, и да те површине очисте одмах по  

завршетку утакмице, приредбе или скупа. 

4) Корисници објеката из ово тачке дужни су  да за објекте и површине обезбиједе 

прописане посуде-корпе за отпатке у потребном броју и да их уредно празне и 

одржавају. 

VIII  

Правна и физичка лица и власници самосталних трговинских радњи који користе јавне 

површине могу извршење обавеза прописаних одредбама ове одлуке уговором повјерити 

надлежном предузећу. 

IX  

1) На јавним површинама постављају се корпе и посуде (контејнери) за сакупљање 

отпада. 

2)  Корпе и посуде за отпад морају се уредно  одржавати и празнити прије него што 

буду до врха напуњене. 

3)  Простор око корпи и посуда  за отпад мора бити увијек очишћен. 

4)  Отпад са јавних површина обавезно се мора  одвозити на одређене депоније. 

5)  Уколико одговарајућом пројектном документацијом нису предвиђена мјеста на 

којима се постављају корпе и посуде за отпад, то мјесто одредиће орган управе 

надлежан  за просторно уређење и комуналне послове. 

X  

1)  Корпе и посуде за отпад морају бити једнообразне и одржавати се у исправном и 

чистом стању. 

2)  Оштећене и дотрајале корпе и посуде за отпад морају се замјенити са исправним. 

3)  Улични продавци морају имати посуду за одлагање амбалаже и отпадака. 

 

XI  

Вријеме и начин чишћења јавних површина као и вријеме и начин пражњења и одржавања 

корпи и посуда за отпад утврђује се верификованим динамичким планом кога доноси 

надлежно предузеће, уз сагласност органа управе надлежног за комуналне послове. 

 

XII  

Вријеме и начин чишћења јавних површина мора се ускладити тако да се чишћењем: 

- не узнемиравају грађани буком, дјеловањем штетних и неугодних мириса и 

стварањем прашине, 

- не онемогућава саобраћај, кретање пјешака тротоарима и обављање других 

дјелатности на јавним површинама, 

- не прљају и не оштећују објекти, насади, травњаци и друге јавне површине. 

 

XIII  

1)  Редовним чишћењем обезбјеђује се уклањање нечистоће која настаје редовним и 

уобичајеним коришћењем јавне површине, а обавља се у складу са Програмом 



заједничке комуналне потрошње, којег доноси СО-е Котор Варош на приједлог 

Начелника општине и органа управе надлежног за комуналне послове. 

2)  Програм рада садржи план, динамику и начин чишћења и одржавања јавних 

површина. 

XIV  

Јавне саобраћајне површине чисте се дању и перу ноћу у времену од 22 до 6 часова, према 

утврђеном плану и распореду. 

 

XV  

1) Ванредно чишћење врши се у случајевима када се због повећаног обима или 

интезитета коришћења јавних површина, не обезбјеђује чистоћа редовним чишћењем. 

2) Ванредно чишћење обавља се: 

- након већих временских и других непогода (поплаве, пожари, земљотреси и друге 

елементарне непогоде), 

- код већих кварова на водоводним, канализационим и другим инсталационим 

мрежама, 

- у вријеме предузимања посебних мјера, у циљу сузбијања и спрјечавања заразних 

болести, или у циљу заштите животне средине, 

- у вријеме и након одржавања  јавних  манифестација. 

 

XVI  

Ванредно чишћење може да одреди орган управе надлежан за комуналне послове и 

комунална полиција. 

XVII  

1)  Власници и корисници пословних и стамбених објеката обавезни су одржавати 

чистоћу у двориштима и на земљишту које служи редовној употреби објеката, у складу 

са мјерама и на начин прописан овом одлуком. 

2)  О одржавању чистоће на површинама и објектима намјењеним јавној употреби 

старају се предузећа, односно лица која послују, управљају и користе наведене 

површине и објекте. 

XVIII  

1)  Уклањање снијега и леда врши предузеће којем Начелник општине повјери те 

послове у складу са Законом о јавним набавкама. 

2)  Уклањање снијега и леда врши се према  Програму зимске службе, донесеног од 

стране органа управе надлежног за комуналне послове, а којим се утврђује приоритет, 

редослијед и начин уклањања снијега и леда са јавних површина. 

 

XIX  

Зимска служба се организује у периоду од 15. новембра текуће до 15. марта наредне 

године, а по указаној потреби може се организовати и раније, односно касније. 

 

XX  

1)  Власници и корисници пословних простора и објеката дужни су да уклањају снијег 

и лед са јавне површине испред својих објеката и то у дужини објекта, а у ширини 

најмање два метра. 

2)  Власници стамбених објеката који су изграђени поред улице дужни су да у 

ширини своје грађевинске парцеле очисте тротоар од снијега и леда. 

3)  Снијег и лед испред стамбених зграда дужни су да уклањају етажни власници, 

закупци и корисници станова, сваки испред свог улаза у зграду. 

4)  Снијег и лед са кровова стамбених и пословних зграда, те са тенди дужни су да 

уклањају етажни власници и корисници станова и пословних просторија, ако 

представљају опасност за безбједно одвијање саобраћаја пјешака и возила. 

5)  Снијег и лед очишћен испред објекта и тротоара не смије се бацати на улицу. 



 

XXI  

1)  У случају поледице све површине на којима се одвија пјешачки саобраћај или 

саобраћај моторним возилима, посипају се материјалом који спријечава клизање и који 

убрзава отапање леда. 

2)  Кад опасност од поледице престане саобраћајне површине са морају очистити од 

материјала којим су посипане. 

3)  Посипање и чишћење абразивног материјала са саобраћајница врши предузеће 

којем је повјерено уклањање сњежних падавина. 

 

XXII  

1)  Снијег и лед који се уклања са јавних површина скупља се на гомиле на мјестима 

која су погодна за одвоз. 

2)  При скупљању снијега и леда мора се водити рачуна да коловоз и тротоар остану 

проходни, као и да је прилаз водоводним и канализационим шахтовима обезбјеђен, да 

се могу несметано користити. 

XXIII  

1) Приликом уклањања снијега и леда забрањено је: 

изношење и гомилање снијега из дворишта, башта и других слободних  површина на 

улице и тротоаре, 

бацање снијега и леда испред зграда на саобраћајницу, 

затварање снијегом и ледом сливника и шахтова, 

депоновање снијега и леда у паркове и на зелене површине, 

санкање и клизање на јавним саобраћајним површинама. 

2) Приликом уклањања снијега и леда не смију се оштећивати површине са којих се врши 

уклањање, нити објекти и насади на тим површинама. 

3) Лице које оштети површине, објекте и насаде на површинама дужно је да их доведе у 

првобитно стање. 

 

XXIV  

На јавним површинама, из тачке 2. ове одлуке, забрањено је вршити садњу стабала, живе 

ограде, грмља, те постављање вјештачких брежуљака, фонтана и бетонске галантерије, без 

одобрења надлежног органа општинске  управе. 

 

XXV  

У циљу одржавања  и  заштите  животне средине и комуналне чистоће на јавним 

површинама забрањено је: 

- бацање  папира  и другог отпада  ван  корпи  и  посуда за отпад или  на  други начин  

стварање  нечистоће  на  јавним  површинама, 

- бацање  жара, отровних, експлозивних  и  лако  запаљивих  материја,  у  корпе или 

посуде за отпад, 

- коришћење јавне површине за смјештај робе, амбалаже, моторних возила, камп 

приколица  и  других  ствари,  изузев  када  то  дозволи  надлежни   орган   у   складу  

са посебним прописима, 

- коришћење  јавне  површине  за  продају  било  какве робе, или обављање друге 

дјелатности без одговарајућег одобрења, 

- одлагање или депоновање отпадног грађевинског  материјала, земље и сл., 

- поправак, сервисирање и прање свих врста возила, 

- испуштање уља, свих врста отпадних текућина, отровних, прљавих и масних 

течности, боја, лакова, креча, животињског измета, фекалија и било којих других 

течности које прљају  јавну површину, 

- оштећење корпи  и других посуда за отпад, 



- паркирање возила на трговима,  тротоарима, зеленим површинама, и мјестима на 

којима се налазе улични хидранти, сливници, контејнери и посуде за одлагање 

комуналног отпада, пролази, приступни путеви, стазе као и на јавној површини која 

није актом надлежног органа за то одређена за паркирање возила, 

- бацање отпада и отпадних материја у водотоке и на обале водотока, 

- остављање и излагање на јавној површини предмета који могу упрљати или 

повриједити пролазнике, 

- напасање и храњење стоке, 

- продавање стоке ван сточне пијаце, 

- гажење, уништавање, оштећење и заграђивање паркова, засада, зелених и                       

цвијетних површина, као и уређаја и предмета који се налазе на тим мјестима, 

- бацање и одлагање кабастог отпада и отпада животињског поријекла, 

- паљење отпада, лишћа, папира, гума и сл., 

- истицање назива фирме, реклама, рекламних паноа, билборда и сл. без одобрења  

органа управе надлежног за комуналне послове, 

- остављање возила која нису у возном стању (нерегистрована, хаварисана и сл.), 

- резање огревног дрвета, 

- складиштење грађевинског, огревног и сличног материјала, без одобрења надлежног 

органа, 

- копање и одношење хумуса, камења, пијеска и других састојака са зелених 

површина, 

- коришћење  јавних површина супротно њиховој намјени, 

- уништавати, заузимати, заклањати или на други начин штетити саобраћајну 

сигнализацију, уличну расвјету или другу комуналну опрему у општој употреби, 

- на стаблима градског дрвореда, јавној гадској расвјети, семафорима, вертикалној 

саобраћајној сигнализацији и другој инфраструктури или јавној површии врши јавно 

оглашавање или рекламирање, 

- улаз возилима или грађевинским машинама у водотоке ријека и потока у циљу 

експлоатације шљунка или утицаја на ријечно корито, 

- прогон стоке улицама са савременим коловозним застором које се налазе у градском 

подручју. 

XXVI  

Забрањено је на јавној површини постављати рампе, стубиће и жардињере, као и друге 

физичке препреке, без одобрења органа управе надлежног за комуналне послове. 

 

XXVII  

Забрањено је свако прљање, цртање, штампање и рекламирање на јавним саобраћајним 

површинама којим се угрожава безбједност саобраћаја. 

 

XXVIII  

1)  Возила која учествују у саобраћају не смију прљати јавне површине. 

2)  Возила која превозе текући или расути материјал морају бити исправна, како се из 

њих не би просипао терет. 

3)  Возила која превозе папир, сијено, сламу, пиљевину, лишће и сличне материјале 

морају бити прекривена церадом или на други начин осигурана да материјал који 

превозе не просипају по јавним саобраћајним површинама. 

 

XXIX  

1)  Истовар и утовар огрева, грађевинског и другог материјала и робе може се вршити 

на површинама јавног саобраћаја само онда када за то не постоје друге површине. У 

том случају истовар и утовар се мора обавити брзо и без одлагања. 

2)  Послије сваког истовара и утовара, лица која то обављају дужна су одмах 

уклонити амбалажу, отпатке и нечистоћу на мјесто одређено за одлагање. 

3)  Запрежна возила морају имати канте за прикупљање измета теглећих животиња. 



 

XXX  

1) При обављању грађевинских радова извођачи су дужни предузимати слиједеће мјере за 

спречавање прљања јавних површина: 

- градилиште оградити сходно одредбама Закона о заштити на раду, 

- очистити јавне површине око градилишта од свих врста грађевинског  или другог 

материјала, блата и сличног, чије је таложење на јавним површинама посљедица 

извођења радова, 

- за вријеме рушења грађевинског објекта спријечити стварање прашине, 

- депоновати грађевински материјал у оквиру градилишта тако да се не омета 

саобраћај и слободно отицање воде, односно да се материјал не разноси по јавним 

површинама, 

- одржавати чистоћу на сливницима и шахтовима у непосредној близини 

градилишта, 

- прати и чистити возила прије њиховог изласка са градилишта. 

2) Шут, земља, отпадни грађевински материјал и слично који настају послије рушења 

старе и изградње нове зграде морају се одмах уклонити и превести на депонију, а терен 

се мора оставити чист и уредан. 

3) Уколико извођач радова одмах не уклони отпадни материјал из претходнe подтачке, 

уклањање материјала и чишћење јавних површина ће се извршити на терет извођача 

радова по налогу комуналне полиције. 

 

ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

XXXI  

Под привременим заузимањем јавних површина у смислу ове одлуке сматра се : 

- постављање привремених објеката-киоска за продају робе и пружање услуга, 

- постављање привремених помоћних објеката (гараже, шупе и сл.) 

- постављање љетних башти (столова, столица, тенди, сунцобрана ограда и сл.), 

- постављање расхладних витрина, покретних столова, сталака и импровизованих 

објеката за продају творнички пакованог сладоледа, књига, часописа, разгледница, 

сувенира, наочала и лутрије, те прехрамбених производа који се припремају на лицу 

мјеста (кокице, кестен, кукуруз и пецива), 

- постављање изложбених мјеста испред пословних објеката и просторија, 

- постављање забавних радњи, спортских садржаја, 

- вршење повремених радњи у изузетним приликама, 

- постављање монтажно-демонтажних објеката за продају робе, 

- постављање рекламних табли-паноа, билборда, заставица, јарбола, рекламних 

витрина и других рекламних објеката, 

- коришћење јавне површине за продају лубеница. 

 

XXXII  

1) Локација за постављање привремених  објеката из претходне тачке, подтачка 1. 

алинеја 1. и 2.  додјељује се путем јавног оглашавања, према Плану размјештаја 

привремених објеката на јавним површинама и на земљишту којим располаже општина 

Котор Варош. 

2) Одлуку о расписивању јавног огласа доноси Начелник општине. 

3) Ако за одређену локацију нема више заинтересованих лица, иста се може 

додијелити без конкурса. 

4) Власницима постојећих објеката који су постављени на јавним површинама на 

основу одговарајућег акта надлежног органа и за остале објекте и намјене из претходне 

тачке ове одлуке, локација јавне површине се може додијелити без конкурса. 

 

XXXIII  



1) Одобрење за привремено заузимање јавне површине, за објекте из тачке  31.  

подтачка 1. алинеја 1. и 2. ове одлуке издаје орган управе надлежан за стамбено - 

комуналне послове, на основу претходно израђених урбанистичко – техничких услова, 

те прибављених локацијских услова, на период до двије године. 

2) Одобрење за привремено заузимање јавне површине,  за остале кориснике  из тачке 

31. ове одлуке издаје орган управе надлежан за комуналне послове. Одобрење се издаје 

за једну сезону, а највише до годину дана. 

3) У одобрењу се уноси рок на који се издаје одобрење за обављање одређене 

дјелатности, одређује локација и површина, коју лице које добије одобрење може 

користити, те висина накнаде по 1 m
2  

коришћења јавне површине. 

 

XXXIV  

Висинa накнаде за заузимање јавне површине по 1m
2
 утврђује се посебном одлуком,  у 

зависности од намјене за коју се врши  и од зоне у којој се  налази локација. 

 

XXXV  

Лице које добије одобрење за заузимање одређене јавне површине, дужно је одржавати 

чистоћу на добијеној локацији, а након завршетка радног дана мjесто на којем је обављало 

одобрену дјелатност  дужно је очистити. 

 

XXXVI  

На одобреној локацији може се вршити само она дјелатност за коју је издато одобрење. 

 

XXXVII  

Мјеста на јавним површинама на којима је одобрено постављање столова и столица ради 

постављања љетних башти морају испуњавати слиједеће услове: 

- Простор који преостаје за пролаз пјешака не смије бити ужи од 1,5 m; 

- Удаљеност љетне баште, односно њене ограде од руба саобраћајнице не смије бити 

мања од 1,5 m; 

- Постављање љетне баште смије се одобрити искључиво испред пословног 

простора, с тим да ширина, односно дужина одобрене баште не смије прелазити 

габарите пословног простора; 

- Одобрење за постављање љетне баште не смије се издати пословном простору који 

нема непосредан приступ - улаз са јавне површине; 

- Дужина, односно ширина љетне баште не може бити мања од 2 метра, а површина 

мања од 4 m
2
; 

- У површину љетне баште урачунава се и површина живице, жардињере, или друге 

одговарајуће ограде која може бити постављена уз све ивице љетне баште, изузев 

улаза који мора бити величине од 1,5 m, до 2,5 m; 

- Висина ограде не смије бити већа од 80 cm; 

- Уколико се простор љетне баште треба налазити једним дијелом или у цјелости на 

зеленој површини, исти простор је потребно  извести изградњом одговарајуће 

монтажно - демонтажне подлоге; 

- Облик, величина и начин постављања ограде и одговарајуће подлоге из тачке 7. и 

8., као и начин заштите од сунца и други услови утврђују се према условима 

урађеним од стране органа управе надлежног  за комуналне послове; 

- Одобрење за рад љетних башти издаје се за тражени период у текућој  години; 

- По истеку одобрења за коришћење јавне површине за  рад љетне баште  столови, 

столице, тенде и ограде се морају уклонити, а површина која је  коришћена   мора се 

уредити и очистити. 

- На захјев корисника којем је јавна површина била одобрена  за рад љетне баште, 

након истека одобрења за коришћење исте,  може се издати одобрење којим се 

задржава постављена тенда или надстрешница, без столова и столица, за  период не 



дужи од 6 мјесеци, у којем јавну површину неће користити  у  пословне сврхе, по 

нижој висини комуналне накнаде, која се утврђује  посебном одлуком. 

 

XXXVIII  

1) Забрањено је излагање робе животних намирница на јавној површини изван  

пословног простора гдје постоји изложеност прашини, издувним гасовима аутомобила 

и другим нечистоћама које могу загадити исте. 

2) Изузетно од претходне подтачке, власник, односно корисник пословног простора 

може држати воће и поврће испред објекта уколико обезбиједи адекватну заштиту од  

наведених штетних спољних утицаја, у виду застакљених витрина за излог. 

3) Излагање робе за коју се не односи забрана продаје на јавним површинама, те робе 

животних намирница у застакљеним витринама и фрижидерима, не смије се вршити на 

удаљености мањој од  1,5 m од руба саобраћајнице. 

 

XXXIX  

1) Корисници јавних површина дужни су се придржавати услова одређених у 

одобрењу о заузимању јавних површина. 

2) Објекти које се налазе на јавним површинама без одобрења надлежног органа, или 

са одобрењем чији је рок истекао, као и објекти корисника који се не придржава услова 

одређених у одобрењу за заузимање јавне површине, уклониће се рјешењем комуналне 

полиције о трошку корисника. 

3) Јавна површина у путном појасу која служи редовној употреби пута и чије 

привремено заузимање онемогућава безбиједно одвијање саобраћаја те пролазак 

пјешака неможе се издавати у закуп. 

 

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

XL  

Зеленим површинама, у смислу ове одлуке, сматрају се: 

- Паркови, парк шуме и алеје, 

- Зелене површине уз саобраћајнице и скверове, 

- Зелене површине уз ријеке и потоке, 

- Зелене површине у стамбеним насељима, 

- Зелене површине  око  приватних  или  државних  објеката  чије  су  парцеле   

ограђене, 

- Зелене површине око пословних објеката, 

- Зелене површине у школским двориштима и дјечијим вртићима, 

- Терени за спорт и рекерацију, 

- Дрвореди и појединачни насади и жива ограда, 

- Уређене и неуређене зелене површине. 

 

XLI  

1) Јавним зеленим површинама сматрају се површине наведене у претходној тачки, 

изузев зелених површина на којима правна и физичка лица имају право коришћења. 

2) Јавне зелене површине могу се користити само сходно намјени за коју су одређене. 

 

XLII  

1) Надлежно предузеће у складу са Програмом заједничке комуналне потрошње, по 

Уговору о одржавању зелених површина закљученог са општином Котор Варош, 

одржаваће и уређивати зелене површине и то: 

- паркове и парк шуме, 

- зелене површине уз саобраћајнице, између коловоза и тротоара и на  скверовима, као 

површине које по Одлуци не одржавају друга лица, 

- зелене површине уз ријеке и потоке, 

- терене за спорт и рекреацију који нису дати другом лицу на коришћење, 



- дрвореде и појединачне насаде на јавним површинама, 

- живу ограду коју по одлуци не одржавају друга лица, 

- зелене површине око спомен-гробља и споменика. 

2) Власници и корисници објеката одржаваће и уређивати зелене површине које припадају 

тим објектима. 

3) Корисници терена за спорт и рекреацију одржаваће и уређивати терене за спорт и 

рекреацију, који су им дати на коришћење. 

 

XLIII  

Одржавање  зелених површина из претходне тачке обухвата: његу, надзор, обнову, 

заштиту од болести и штеточина дрвореда, појединачних насада, живица, парковског 

дрвећа, грмља, цвјетних и травних површина са прихраном, стални надзор и обнову 

парковских стаза и путева, клупа, као и остале парковске опреме и пратећих парковских 

објеката, сјечу сувих, болесних или јако оштећених стабала и грана, орезивање крошње 

стабала те њезино редовно чишћење и чување, као и кошење и сакупљање покошене траве 

и скупљање отпада на зеленим површинама и други радови у области ове дјелатности. 

 

XLIV  

Зелене површине на подручју града изграђују се и уређују  према  регулационом плану,  у 

складу са урбанистичко - техничком документацијом. 

XLV  

Изведбени пројекат објекта треба да садржи и хортикултурно уређење одговарајућих 

површина. 

XLVI  

Реконструисати и вршити радове на одржавању зелених површина, као и дрвореда, могу 

само  лица регистрована за вршење ових послова. 

 

XLVII  

Извођач радова дужан је код градње објекта сачувати постојећа стабла на земљишту 

одређеном за зелену површину. 

XLVIII  

1) Прекопи за постављање нових или поправак постојећих подземних  инсталација 

(водовод, канализација, електро и ПТТ инсталације и сл.)  у зеленим површинама, из 

тачке  40. ове одлуке,  могу се  изводити само  по одобрењу органа управе надлежног за 

комуналне послове. 

2) Прекопи у правилу морају бити удаљени најмање 2 m од дебла појединачних 

стабала. 

3) Код извођења прекопа (канала) не смије се оштећивати коријење стабала или 

другог растиња, које је у пречнику дебље од 3 cm. 

 

XLIX  

1) Постављање подземних инсталација из подтачке 1. претходне тачке мора се 

евидентирати у катастру подземних инсталација и један примјерак скице обавезно 

доставити органу који је издао одобрење. 

2) По завршетку радова  инвеститор, односно извођач радова, обавезан је  зелену 

површину довести у првобитно стање, према условима и року који су одређени код 

издавања одобрења за извођење  радова. 

 

L  

1) Стабла дрвореда и појединачни високи насади на зеленим површинама који се 

налазе у близини стамбених објеката морају се одржавати тако да не оштећују објекте  

и не ремете услове боравка. 



2) Стабла и ограде не смију сметати јавној расвјети и саобраћајној сигнализацији и 

угрожавати безбједност јавног саобраћаја. 

3) Стабла и гране које сметају ваздушним водовима (електричним, телефонским и 

другим) смију орезивати или уклањати само стручна лица,  по претходном одобрењу 

органа надлежног за комуналне послове. 

4) Власници или корисници земљишта на којем се налази дрво, дужни су када то 

захтјевају разлози из претходне подтачке дозволити сјечу стабла или грана. 

5) Трошкови око обављања тих радова као и накнаде евентуалне штете падају на 

терет лица у чијем интересу се радови изводе. 

 

LI  

Ограде од украсне живице уз саобраћајнице, како у приватном тако и у државном 

власништву, морају се уредно одржавати и редовно орезивати, тако да не сежу преко 

регулационе линије на саобраћајну јавну површину, односно не ометају саобраћај 

спрјечавањем  видљивости и прегледности пута. 

 

LII  

Ако власник, односно корисник,  уредно и редовно не одржава и не орезује ограде од 

украсне живице, из претходне тачке,  комунална полиција ће рјешењем наложити 

извршење одређених мјера и одредити рок у којем се исте морају извршити. 

 

LIII  

1) На јавним површинама из тачке 40. ове Одлуке не смије се посјећи стабло без 

одобрења органа управе надлежног за комуналне послове. 

2) Ако је стабло дотрајало у тој мјери да пријети опасност по безбједност саобраћаја, 

животе и имовину или је обољело (имела и сл.) да може угрозити здраве насаде, 

власник или корисник земљишта дужан је обезбиједити стручно лице да га  посијече. 

3) Сјечу стабла из претходне подтачке корисник може извршити тек када је од 

надлежног органа управе за комуналне послове прибавио одобрење. 

4) Ако пријети опасност из подтачке 2. ове тачке комунална полиција ће наложити 

власнику, односно кориснику земљишта да изврши сјечу стабла, а ако то исти  у 

одређеном року не учини, сјеча стабла ће се  извршити  путем овлашћених стручних  

лица, на терет власника односно корисника земљишта. 

 

LIV  

Власник или корисник земљишта по чијем захтјеву је извршена одобрена  сјеча стабла или 

је сјеча стабла наложена од стране комуналне полиције, обавезан је за свако посјечено 

стабло засадити младо и здраво стабло у складу са урбанистичким и хортикуларним 

рјешењем дијела насеља, на мјесту и у року наведеном у рјешењу којим се одобрава, 

односно налаже сјеча стабла. 

 

LV  

1) Уколико правно или физичко лице, на било који начин поруши, уништи или 

оштети зеленило, дужан је извршити накнаду штете,  према процјени комисије коју  

формира  орган управе надлежан за комуналне послове. 

2) Висина одштете одредиће се сходно поступку из претходне подтачке. 

3) Средства уплаћена по овом основу из ове тачке, намијењена су искључиво за 

подизање новог и обнову уништеног јавног зеленила. 

 

LVI  

За дијелове зеленила који су проглашени заштићеним објектом природе (поједино дрво, 

дрвореди, грм, парк, парк-шуме) вриједе прописи о заштити животне средине. 



 

LVII  

Без одобрења органа управе надлежног за комуналне послове на јавним зеленим 

површинама забрањено је: 

- Прекопавање јавних површина, 

- Реконструкција постојећих и изградња нових зелених површина, 

- Ограђивање и постављање било каквих уређаја, објеката, направа, рекламних паноа, 

огласних табли или било којег другог вида оглашавања и сл., 

- Одлагање грађевинског материјала, 

- Одлагање предмета и других врста отпада, 

- Камповање и постављање шатора, 

- Обарање и уклањање дрвећа, вађење пањева, те резање грана и врхова дрвећа. 

 

LVIII  

У циљу заштите зелених површина забрањено је вршење сваке радње или активности 

којом би  се исте угрозиле. 

 

САКУПЉАЊЕ, ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ И ДРУГОГ ОТПАДА 

 

LIX  

1) Комуналним отпадом, сматрају се све отпадне материје настале као посљедица 

животних активности, и то: 

- отпад на јавним површинама; 

- отпад из домаћинстава, као и други отпад који је због своје природе или састава, 

сличан отпаду из домаћинстава; 

- крупни отпад; 

- животињски оотпад. 

 

LX  

1) Отпадом на јавним површинама сматрају се отпаци који настају на тим 

површинама. 

2) Сакупљање и одвоз отпада са јавних површина врши се у складу са тачком XIII и 

XIV ове одлуке. 

LXI  

Комуналним отпадом не сматрају се: земљани отпаци, остаци грађевинског материјала, 

шљака,  дворишни отпад, као и други крупни отпаци који настају у процесу индустријске, 

занатске, грађевинске, пољопривредне или друге производње. 

 

LXII  

Крупним отпадом, у смислу ове одлуке, сматра се отпад који настаје у становима, 

гаражама, пословним просторијама и  заједничким просторијама стамбених зграда, а који 

се по својој величини, количини или настанку не сматра комуналним отпадом,  а 

нарочито: искоришћени кућански апарати, покућство, санитарни уређаји, картонска 

амбалажа у већим количинама, стари намјештај, олупине возила или њихови дијелови и 

сл.   

LXIII  

Правна и физичка лица и самостални предузетници су дужни разврставати комунални 

отпад и исти одлагати у контејнере за папир, пластику и стакло,  уколико су ти контејнери 

постављени на одређеној локацији, а остали отпад у контејнере за мијешани отпад. 

 

 

 



LXIV  

Зграде испред којих се  одлаже комунални отпад  морају имати  довољан број посуда - 

контејнера за одлагање.  

LXV  

Надлежно предузеће је обавезно најмање 2 пут годишње да изврши дезинфекцију посуда 

(контејнера), а по потреби и налогу комуналне полиције и санитарне инспекције и чешће. 

 

LXVI  

1) За новосаграђене објекте и новоотворене пословне просторе посуде за комунални 

отпад набавља инвеститор, односно корисник. 

2) Мјесто за смјештај посуда за одлагање комуналног отпада за новосаграђене 

стамбене, стамбено-пословне и пословне објекте те друге објекте који имају потребу за 

одлагањем отпада дужан је да одреди надлежни орган управе за просторно уређење, 

приликом издавања локацијских услова. 

3) Имаоци и произвођачи комуналног отпада  (угоститељски објекти, трговинске 

радње, занатске радње, објекти у јавној употреби и сл.) дужни су набавити посуде за 

одлагање отпада. 

 

LXVII  

Намјенске посуде за одлагање комуналног отпада, у зависности од произвођача 

комуналног отпада, морају бити следећих  запремина: 

- за кориснике индивидуалних стамбених објеката, посуда (канта) са рукохватима и 

поклопцем, запремине од  50 до 120 литара; 

- за кориснике стамбених објеката са најмање четири стана, затворени контејнер 

запремине 1,1 m
3
,  у  зависности од броја и потребе корисника;   

- за кориснике пословних објеката корисне површине објекта  преко 200 m
2
, најмање 

један затворени контејнер запремине 1,1 m
3
, у зависности од броја и  потребе 

корисника. 

LXVIII  

1) Мјесто за смјештај посуда за одлагање комуналног отпада, за изграђене стамбене, 

пословне и друге објекте, одређује Комисија коју посебним рјешењем именује 

Начелник општине 

2) Мјеста на коме су постављене посуде за отпатке морају се држати у чистом и 

уредном стању. 

3) Посуде постављене у складу са тачком LXVI став 2. ове тачке не смију се 

помјерати са тих мјеста без одобрења Комисије именоване од стране Начелника 

општине. 

LXIX  

Имаоци комуналног отпада дужни су износити отпад у завезаним намјенским врећицама, 

одлагати  у  посуде  за  комунални отпад на за то одређеним мјестима или према плану 

одвоза отпада без посуда. 

LXX  

Имаоци и произвођачи комуналног и индустријског отпада дужни су комуналном 

полицајцу на његов захтјев предочити доказ о начину одлагања  отпада који су произвели. 

 

LXXI  

1) Сви имаоци и произвођачи отпада из тачке LIX ове одлуке, дужни су са надлежном 

предузећу коме је Општина повјерила вршење ових дјелатности потписати уговор те на 

основу истог плаћати мјесечну накнаду на име коришћења комуналних услуга. 

2) Правно лице коме је у складу са Законом повјерено пружање комуналних услуга у 

области прикупљања и одвоза комуналног отпада, дужно је  исти одвозити у складу са 

планом који је усвојен од стране Скупштине општине, план се састоји од текстуалних и 



графичких прилога којима је дефинисан динамика и тачан обухват са кога се одвози 

отпад.  

  

LXXII  

1) Одвоз комуналног отпада  врши се специјалним возилом за одвоз отпада и одлаже се на 

регионалну депонију Рамићи.  

2) Комунални отпад се одвози са градског подручја и подручја мјесних заједница који је 

дефинисан према плану одвоза комуналног отпада.  

3) Радници који одвозе отпад из домаћинства као и други ситни отпад који је по својој 

природи и својствима сличан отпаду из домаћинства дужни су: 

- пажљиво руковати посудама за отпад тако да се отпад не расипа, не прља околина 

и да се посуде не оштећују, 

- прикупити и уклонити затечени и расути отпад поред посуде, 

- посуде за отпад вратити на мјесто и затворити поклопац на посуди, 

- очистити површину око посуде, 

- одложени отпад на мјестима гдје нису постављене посуде покупити и мјесто 

очистити. 

 

LXXIII  

1) Домаћинства и други произвођачи отпада су дужни  крупни и селективно 

прикупљени отпад одложити у контејнере за одређене врсте намјене, постављене на 

одређеним мјестима у градском подручју. 

2) Домаћинства и други произвођачи отпада у мјесним заједницама: су дужни крупни 

и селективно прикупљени отпад одложити у контејнере који су постављени у тим 

подручјима, на  одређеним локацијама.  

 

LXXIV  

Домаћинства и други произвођачи отпада су дужни свој продуковани опасни отпад 

предати на одређена мјеста за селективно прикупљање (центре) или особи која је 

овлашћена за пружање услуга  у  управљању  отпадом. 

 

LXXV  

Одвоз крупног отпада сакупљеног на одређеним мјестима, у кругу предузећа, двориштима 

стамбених или пословних зграда врши давалац комуналних услуга, на захтјев и о трошку 

власника и имаоца истог. 

LXXVI  

Одвоз и депоновање крупног отпада који је одложен на јавним површинама, односно на 

мјестима која нису за то предвиђена, а чији власник није познат, врши надлежно 

предузеће, на основу налога издатог од стране  органа управе надлежног за комуналне 

послове. 

LXXVII  

Забрањено је спаљивање свих врста отпада. 

 

ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

LXXVIII  

1) Отпадне воде чине атмосферске падавине и вода од прања улица и јавних 

површина,  а исте се одводе путем сливника и уређаја за одводњу. 

2) Уличне сливнике, као и уређаје за одводњу атмосферских и отпадних вода са 

јавних  површина одржава надлежно предузеће којем Општина повјери вршење ових 

послова. 

 

 



LXXIX  

Забрањено је отворене сливничке канале за одвођење атмосферских вода уз саобраћајнице 

премоштавати без одобрења органа управе надлежног за комуналне послове. 

 

LXXX  

Забрањено је ненамјенско коришћење сливника, спајање фекалне канализације на 

оборинску и обратно, као и одводња фекалних вода у отворене сливничке канале поред 

саобраћајнице. 

 

ЧИШЋЕЊЕ  СЕПТИЧКИХ  ЈАМА 

LXXXI  

1) У насељеним мјестима на подручју општине Котор Варош која имају јавну 

канализациону мрежу сви имаоци отпадних вода морају бити прикључени на ту мрежу. 

2) Уколико због конфигурације терена или других разлога није могуће извршити 

прикључак на канализациону мрежу, односно у насељеним мјестима у којима не 

постоји јавна канализациона мрежа, имаоци отпадних вода  морају изградити  септичке 

јаме и прикључити се на исте. 

 

LXXXII  

1) Септичке јаме морају бити изграђене по свим прописаним санитарно - хигијенским 

условима и морају се редовно одржавати. 

2) Септичке јаме не смију имати никакве преливе, којима би се садржај излијевао на 

околну површину или у  водоток. 

 

LXXXIII  

1) Чишћење септичких јама обавља предузеће, односно предузетник регистрован за ту 

врсту дјелатности,  у складу са санитарно - техничким условима, а на захтјев и о 

трошку  власника  септичке  јаме. 

2) Чишћење септичких јама врши се одмах по њеном пуњењу, а најмање једном 

годишње. 

LXXXIV  

1) Власници септичких јама дужни су на вријеме извршити њихово чишћење како не 

би дошло до прелијевања, а тиме и загађивања околине. 

2) Одвоз фекалија врши се специјалним моторним возилима (цистернама) из којих се 

фекалије не могу просипати. 

3) Фекалије се из возила истресају у градску канализацију, односно у шахт који 

одреди надлежно комунално предузеће. 

 

ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА И ЗООХИГИЈЕНА  

 

LXXXV  

1) На подручју општине Котор Варош у првој, другој и трећој зони градског 

грађевинског земљишта забрањено је  држање домаћих животиња. 

2) Домаће животињесе могу држати изван градске зоне на подручју осталог 

грађевинског земљишта под условима прописаним Законом о заштити и добробити 

животиња и подзаконским актима и подзаконским актима донесеним на основу тог 

закона. 

3) Под појмом кућних љубимаца сматрају се: пси, домаће мачке, домаће птице, мали 

глодари, тераријумске, акваријумске и друге животиње које се узгајају или држе ради 

друштва, рекреације, заштите или помоћи човјеку.   

 

LXXXVI  



На подручју осталог грађевинског земљишта одређеног Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту, и у подручјима ван града, дозвољено је држање домаћих 

животиња под слиједећим условима: 

- ако постоји ограђено двориште одвојено од улице и других зграда, 

- ако за смјештај домаћих животиња постоје посебно изграђени објекти, удаљени од 

стамбених објеката и пута 20 m, а од водног објекта најмање 50 m низводно, 

- ако је објекат, у којем су смјештене домаће животиње, прикључен на канализацију 

или септичку јаму, 

- ако су уз свињце и штале изграђена и ђубришта, која морају бити изграђена од 

непропусног материјала (бетона) укопана у земљи са осочном јамом, 

- ако се објекти за држање домаћих животиња држе у чистом и уредном стању. 

 

LXXXVII  

1) Лешеви угинулих животиња, трулеж и сл. могу се превозити само у за то 

намијењеним затвореним возилима. 

2) Закопавање угинулих животиња и отпада животињског поријекла врши се 

искључиво на сточном гробљу, ван насеља, којег одреди надлежни општински орган у 

складу са планским актом просторног уређеља усвојеног од стране Скупштине 

општине, изузетно до доношења овог акта за потребе зоохигијене односно уклањање 

отпада животињског поријекла ће се вршити на локацији коју својим актом одреди 

Начелник општине. 

3) Послове који се односе на уклањање и одвоз угинулих животиња и отпада 

животињског поријекла обавља искључиво надлежно комунално предузеће.  

4) Ако је животиња угинула од заразне болести, мора се укопати 2 метра дубоко у 

јаму у коју је претходно бачено кречно млијеко ради дезинфекције. 

 

LXXXVIII  

За извршење одредаба из претходне тачке одговоран је власник угинуле животиње, 

односно  лице које је усмртило животињу, ако је животиња усмрћена мимо воље власника, 

ако нема власника одговорно је надлежно предузеће, а у сеоским насељима орган мјесне 

заједнице. 

LXXXIX  
1) Пас се може држати у ограђеном дворишту, под условом да му је онемогућен излазак и 

угрожавање пролазника и других лица. Ако двориште није безбједно ограђено, пас се мора 

држати у посебно ограђеном простору (боксу), или везан на ланцу, тако да не може 

угрозити пролазнике и друга лица.Пас мора имати објекат (бокс, кућицу) који га штити од 

временских непогода.Услови које морају да испуњавају боксеви, кућице и ланци 

прецизирани су Правилником о држању и заштити кућних љубимаца („Службени гласник 

Републике Српске“, број 117/14) који доноси министар пољопривреде, шумарства и 

водопривреде  

2) На улазу у кућу, односно двориште у којем се држе пси чувари, мора, на видном 

мјесту, стајати табла са натписом „ЧУВАЈ СЕ ПСА“ 

3) Пси се могу изводити само на кратком поводнику, дужине до 1,5м, са заштитном 

корпом на њушци , а без заштитне корпе, на одговарајућем поводнику, могу се 

изводити пси малих и средњих раса, који-по својој природи, нису агресивни, као и 

штенад до четири мјесеца старости.  

4) Пси се могу пуштати да се слободно крећу само на за то посебно одређеним 

површинама.  

5) Забрањује се извођење, шетња и пуштање паса на дјечијим игралиштима, у 

двориштима предшколских, школских и здравствених установа, уређеним јавним 

парковима, пјешачким зонама и спортским теренима.  

6)  Од одредбе из претходне подтачке, изузимају се ловачки пси, који могу да се 

крећу слободно на територији ловишта, за вријеме лова, и овчарски пси за вријеме 

чувања стоке, уз обавезно присуство власника.  



7) Надлежни орган Општине Котор Варош предложиће дијелове паркова и јавних 

површина на којима се могу пси пуштати-да се слободно крећу, без поводника и корпе.   

8)  Ако се пас који нема власника затекне у кругу или дворишту правног лица или 

самосталног предузетника, или ако га радници хране и чувају дуже од три дана, сматра 

се да пас припада том правном лицу или предузетнику.  

9) Правно лице и самостални предузетник је дужно, у случају из претходног страва, 

да пријави пса ветеринарској служби, и да га вакцинише, односно, да га пријави 

ветеринарској инспекцији.   

10) Ради идентификације, имаоци паса дужни су да изврше трајно означавање паса 

микрочипом.  

11) Приликом извођења паса, власници су дужни да на захтјев комуналног полицајца, 

дозволе провјеру да ли је пас означен микрочипом.  

12) Пас се не смије уводити у објекте и на просторе на којима је јасно истакнут знак 

забране, који је кружног облика, са прецртаним ликом пса.  

13) Ограничење кретања кућних љубимаца из ове одлуке се не примјењује на службене 

псе и псе оспособљене за помоћ особама са инвалидитетом.  

14) Власник опасне или потенцијално опасне животиње дужан је да животињу држи у 

складу са прописима о заштити и добробити животиња, ветеринарству, заштити 

природе, јавном реду и миру и одредбама Правилника о држању и заштити кућних 

љубимаца („Службени гласник Републике Српске“, број 117/14) који доноси министар 

пољопривреде, шумарства и водопривреде.  

15) Ако пас или мачка повриједе неко лице, власник је дужан да о томе, одмах 

обавијести орган управе, надлежан за послове ветеринарске инспекције, и да се, по 

налогу тог органа, животиња смјести у карантин, под надзором доктора ветеринарске 

медицине.  

16) Власнику пса или мачке који се не придржава одредби ове одлуке, комунална 

полиција и ветеринарска инспекција забраниће даље држање пса и мачке, и наредиће да 

се пас или мачка смјесте у централно градско прихватилиште.  

17) У вршењу комунално-инспекцијске и инспекцијске контроле, комунални полицајац 

односно надлежни инспектор, овлашћен је да контролише да ли се одредбе ове одлуке 

проводе на начин како је прописано овом одлуком.  

18) Правна и физичка лица, као и самостални предузетници дужни су да омогуће 

комуналном полицајцу или инспектору, несметано обављање контроле, а посебно 

приступ до просторија, објеката и земљишта.  

ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНОГ РЕДА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА У 

ОПШТОЈ УПОТРЕБИ 

XC  

Под одржавањем комуналног реда у смислу ове одлуке подразумијева се уређење и 

одржавање улица, тргова, јавног зеленила и других јавних површина, комуналних и 

других јавних објеката, спољних дијелова зграда, фонтана и јавних чесми, електричних 

стубова - јавне расвјете, огласних табли и других објеката на подручју општине, као и 

уклањање дотрајалих зграда и објеката. 

XCI  

Улице, тргови и друге јавне површине могу се градити и реконструисати само под 

условима  предвиђеним планом,  уз прописану техничку документацију. 

 

XCII  

Приликом изградње нових или реконструкције постојећих објеката, претходно се мора 

извршити стручни преглед и евентуална реконструкција или нова изградња подземних 

индустријских инсталација и уређаја (водовод, канализација, електро и  ПТТ мрежа и 

слично). 

 



XCIII  

Раскопавање улица, тргова и јавних површина може вршити предузеће које одржава 

инсталације и уређаје, ради постављања, уклањања или измјене подземних инсталација и 

уређаја, а по прибављеном одобрењу општинског органа управе надлежног за комуналне 

послове. 

XCIV  

1) Уколико се коловоз раскопава по ширини, раскопавање се мора  вршити по 

етапама, тако да једна страна коловоза увијек буде оспособљена за одвијање саобраћаја. 

2) Уколико су радови такве природе да се не могу вршити на овакав начин, 

инвеститор је дужан да улицу затвори, постави прописне ознаке и радове обави у року 

предвиђеном у одобрењу за грађење. 

3) Уколико се раскопавање тротоара врши по ширини, извођач радова је дужан да 

одговарајућим средствима осигура безбједан прелаз пјешака преко ископа, прилаз 

продавницама, школама, аутобуској  станици и другим важним друштвеним објектима. 

 

XCV  

Оштећења на постојећим инсталацијама која су настала раскопавањем јавних и осталих 

површина, дужан је о свом трошку  санирати  извођач  радова.  

 

XCVI  

По завршетку одобрених радова извођач је дужан да јавну површину доведе у првобитно 

стање и да уклони све отпатке са површина на којима су се радови изводили, у року датом 

у одобрењу. 

XCVII  

Уколико би се након извјесног временског периода, а најдаље у року од годину дана од 

завршетка радова, на мјесту где су извођени радови појавило видљиво улегнуће или 

напукнуће површине која омета или угрожава саобраћај, инвеститор је дужан да на захтјев  

општинског органа управе надлежног за комуналне послове отклони о свом трошку 

уочене недостатке. 

XCVIII  

Електрични и телефонски стубови и други комунални објекти и уређаји могу се 

постављати  на улицама, тротоарима, трговима и другим јавним површинама, само на 

мјестима предвиђеним урбанистичким рјешењем и по одобрењу надлежног општинског 

органа управе. 

XCIX  

1) Изградња приступних путева и стаза, са улица, преко паркова и канала, може се вршити 

само од тврдог материјала и под условима које одреди надлежни општински орган 

управе. 

2) Колски прилаз градилишту и сличним објектима мора бити потпођен даскама 

одговарајуће дебљине, а прелаз преко ивичњака тако постављен да површинска вода 

може брзо протицати. 

 

C  

Забрањује се прелаз техничких возила преко  саобраћајних  и зелених површина, како  се 

јавне површине преласком таквих возила, усљед његове тежине, висине или неких других 

разлога, не би могле уништити или оштетити. 

 

CI  

1) Ивичњаци између тротоара и коловоза не смију се спуштати нити клесати ради 

преласка моторних возила. 

2) У изузетним случајевима може се одобрити спуштање или клесање ивичњака, ако би 

прелаз возилом  преко ивичњака  представљао изузетну тешкоћу за нормалан  прилаз 



стамбеном  објекту или пословном простору  и прелазу  инвалидским колицима, што се 

утврђује стручном оцјеном надлежних општинских органа управе.  

 

CII  

1) Сви отвори (шахтови, окна и сливници) на улицама, трговима, пијацама, парковима, 

двориштима и другим мјестима, морају бити у исправном стању. 

2) Отворима у смислу претходне подтачке сматрају се нарочито: 

- отвори за водовод, канализацију, електричне и телефонске каблове и слично, 

- отвори за убацивање огрева и другог материјала - подрумски прозори. 

 

CIII  

1) Отвори морају бити обезбјеђени технички исправним затварачима - поклопцима. 

2) Затварачи, односно поклопци, отвора на улицама и другим површинама јавног 

саобраћаја морају бити од ребрастог материјала, а поједина поља заливена асфалтом. 

3) Дотрајали, односно нефункционални затварачи и поклопци морају се замијенити. 

4) За вријеме извођења радова на отворима, око истих се морају  поставити препреке од 

чврстог материјала и обиљежити видљивим знацима упозорења, а по завршетку радова 

отвори се морају прописно затворити, а препреке уклонити. 

 

CIV  

1) О одржавању отвора за водовод, канализацију, електричне, телефонске и телеграфске 

каблове, старају се предузећа која отворе користе или су јој пренесени на управљање. 

2) О одржавању отвора за убацивање огрева и другог материјала, подрумских прозора, 

отвора за освјетљавање просторија и слично, стара се орган који управља зградом, 

односно власник или корисник зграде. 

CV  

1) Називи улица, тргова или других јавних површина морају бити видљиво истакнути на 

раскрсницама, а орган управе надлежан за комуналне послове дужан је на почетку 

сваке улице поставити таблу са називом улице  на зграду или други објекат. 

2) Бројеви зграда обавезно се постављају на свакој згради са десне стране од улаза или 

изнад улаза, водећи рачуна о њиховој видљивости. 

3) Ако зграда има више улаза непосредно везаних за улицу, сваком улазу утврђује се 

посебан кућни број. 

4) Таблица са кућним бројем израђује се од емајлирааног лима величине 20 x 15 cm, а 

кућни број исписује се бијелом бојом на тамноплавој основи. 

5) Бројеве зграда одређује орган управе надлежан за комуналне послове. 

6) Власници и корисници зграда дужни су да  кућне бројеве држе истакнуте стално на 

зградама, да их чувају и држе у исправном стању. У случају да број зграде због 

непажње власника, односно корисника буде скинут или изгубљен, власници, корисници 

зграде дужни су да изврше набавку другог броја о свом трошку. 

7) Власници новоизграђених зграда дужни су најкасније у року од два мјесеца по усељењу 

да поставе кућни број о свом трошку. 

 

CVI  

1) Спољни дијелови зграде (фасаде, балкони, симсови, украсни дијелови, ограде, олуци, 

излози, врата, прозори и друго) морају се одржавати у технички исправном стању. 

2) О чистоћи и исправности спољних дијелова зграда стара се заједница етажних 

власника, односно орган који управља зградом, власник или корисник зграде. 

3) Обавезу уређења фасаде утврђује и уређује орган управе надлежан за просторно 

уређење. 

CVII  

Забрањено је прљати или на други начин оштећивати зидове, фасаде, излоге, друге спољне 

дијелове зграда, ограде, као и  рекламе, називе  фирме и сличне натписе. 

 



CVIII  

1) Излози трговинских, занатских и других радњи и осталих пословних просторија 

израђују се према прописима предвиђеним за одређену дјелатност, или према врсти 

робе која се у тим просторијама продаје или рекламира. 

2) Спољни дијелови излога морају се према потреби бојити, а стаклене површине редовно 

прати. 

CIX  

1) Рекламе и витрине које се на одређеним мјестима постављају као посебни објекти, 

власници су дужни редовно одржавати у чистом и уредном стању. 

2) Натписи над објектима из претходне подтачке морају се обнављати уколико су 

нечитљиви или је боја изгубила интензитет. 

 

CX  

1) Плакати, објаве, огласи, позиви и сл. могу се истицати само на огласне табле које су 

постављене за те сврхе. 

2) Изузетно од подтачке 1. ове тачке плакати и друга обавјештења јавног карактера могу 

се лијепити и на привремене ограде којима је ограђено игралиште, градилиште и 

слични објекти, као и унутар излога уколико то дозволе власници или корисници тих 

објеката. 

3) Плакати и друга обавјештења истакнута ван дозвољеног мјеста,  уклониће се по налогу 

комуналне полиције на терет постављача.  

 

CXI  

Oгласне табле за истицање објава, огласа, обавјештења, плаката, посмртних плаката, 

позива и слично, као и други објекти сличне намјене могу се постављати само на мјестима 

које одреди надлежни општински орган управе. 

 

CXII  

1) Плакати и друга обавештења морају бити исписани читко, јасно и естетски 

компоновани. 

2) Текстови плаката и других обавјештења не смију својим садржајем да вријеђају мјесна, 

национална и вјерска осјећања грађана. 

 

CXIII  

1) Рекламни панои, рекламни  и слични натписи могу се постављати на зградама, 

пословним просторијама као и другим мјестима, само по одобрењу органа општинске 

управе надлежног за комуналне послове. 

2) У захтјеву којим се тражи одобрење из претходне подтачке инвеститор је дужан 

навести приједлог локације постављања, димензије рекламног паноа, опис паноа 

(једнострани, двострани) и период коришћења. 

3) Уз захтјев инвеститор је обавезан доставити фотографију рекламног паноа, односно 

натписа, ситуацију терена или идејно решење које садржи тлоцрт, пресјек, изглед 

фасаде и друге детаље. 

4) За постављање рекламног паноа на објекту у приватном власништву, потребно  је 

доставити  писмену сагласност власника објекта или дијела објекта на којем се тражи 

постављање рекламног паноа. 

5) Рекламни панои, рекламни и слични натписи морају бити израђени и постављени према 

одобрењу и редовно се одржавати у  исправном и уредном  стању. 

6) Комунална полиција  је дужна да нареди уклањање рекламног паноа, рекламног  и 

сличног натписа, који је постављен без одобрења или противно условима у одобрењу. 

 

CXIV  

1) Саобраћајне знакове и семафоре може постављати само овлашћено предузеће на 

мјестима која су дефинисана пројектом регулације саобраћаја. 



2) Саобраћајни знаци и семафори морају се стално одржавати у исправном и уредном 

стању. 

CXV  

Комунални објекти као што су: телефонске говорнице, киосци и други слични објекти 

могу се постављати односно израђивати само на основу одобрења за грађење издатог од 

стране  органа општинске управе надлежног за просторно уређење и под условима датим 

у одобрењу. 

CXVI  

Власници, односно корисници објеката из претходне тачке ове одлуке, дужни су да их 

редовно одржавају у уредном, исправном и чистом стању. 

 

CXVII  

1) Ако су објекти из тачке 115. ове одлуке престали да се користе, или је одобрење за 

њихово постављање издато на одређено вријеме, такав објекат се мора уклонити одмах 

по истеку времена на које гласи одобрење. 

2) Уколико власници објекта не поступе на начин утврђен у подтачку 1. ове тачке 

комунална полиција  ће наложити уклањање објекта о њиховом трошку. 

 

CXVIII  

За вријеме обиљежавања значајнијих датума и свечаности, предузећа и друга правна лица, 

власници или корисници пословних и стамбених просторија дужни су нарочиту пажњу  

посветити уређењу и одржавању површина и просторија које им припадају или које 

користе. 

CXIX  

На свим јавним објектима самосталних занатских и угоститељских радњи морају бити 

уграђени држачи застава на одговарајућем мјесту. 

 

CXX  

1) Сва предузећа, установе и друга правна лица који су власници или корисници 

пословних просторија  обавезни су да имају одговарајућу заставу Републике Српске, 

коју ће уочи републичких  празника, прослава и других значајнијих датума и 

свечаности обавезно истаћи на згради до уличне стране у држачима. 

2) У дане националне и друге проглашене жалости обвезници из претходне подтачке 

заставе ће истакнути на пола копља. 

3) Уколико обвезници из подтачке 1) немају уредну и одговарајућу заставу, дужни су је 

набавити у року од три мјесеца од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

CXXI  

Поводом државних празника и других манифестација од значаја за општину или град, 

врши се уређење и декорација града и мјесних заједница. 

 

CXXII  

1) Истакнуте заставе  морају се скинути првог радног дана по истеку празника, односно 

завршене свечаности. 

2) Забрањује се истицање нечитких, изгужваних, поцијепаних, дотрајалих и 

протупрописно израђених застава. 

 

CXXIII  

1) Декорације и уређење града врши надлежно предузеће према утврђеном програму. 

2) Програм декорације и уређења града доноси орган управе надлежан за  комуналне 

послове уз сагласност Начелника општине. 

 



CXXIV  

1) На подручју општине Котор Варош на мјестима које одреди орган управе надлежан за 

комуналне послове постављају се корпе за отпад. 

2) Забрањено је постављање корпи за отпад на : 

- стубове саобраћајне сигнализације, 

- стубове јавне расвјете, 

- јарболе за заставе, 

- дрвеће и друго растиње, 

- мјеста на којима ометају безбједност саобраћаја, 

- друга мјеста којима нарушавају естетски изглед насеља. 

3) На корпама за отпад могу се постављати одговарајући натписи који упозоравају грађане 

на заштиту околине и поштовање комуналног реда у општини Котор Варош. 

4) О постављању, одржавању и замјени корпи за отпад брине се орган управе надлежан за 

комуналне послове. 

 

CXXV  

Изузетно из претходане тачке, корпе за отпад на јавним површинама и објектима у којима 

се обавља пословна дјелатност, могу постављати и друга правна и физичка лица, а на 

основу одобрења органа управе надлежног за комуналне послове, у ком случају се о 

њиховом одржавању брине лице које их је поставило. 

CXXVI  

Орган управе надлежан за комуналне послове одређује мјеста за постављање клупа за 

сједење, те врши њихово постављање, одржавање и замјену. 

 

CXXVII  

1) Јавне фонтане  морају се одржавати у  уредном и исправном стању о чему се брине 

надлежно предузеће. 

2) У фонтанама је забрањено купање људи и животиња,  коришћење воде на било који 

начин, бацање отпада, опушака и сл. 

 

CXXVIII  

1) Јавни  WC  морају бити опремљени одговарајућом опремом и морају се одржавати у  

уредном и  исправном стању. 

2) Јавним WC управља и одржава их правно или физичко лице коме Начелник општине 

повјери вршење тих послова у складу са законским прописима. 

 

CXXIX  

Забрањено је комуналне објекте и уређаје у општој употреби уништавати или на било који 

други начин оштећивати. 

 

ЈАВНА РАСВЈЕТА 

CXXX  

Јавну расвјету чине: расвјетна тијела постављена на улицама, трговима, парковима, 

аутобуским станицама, око јавних и спортских објеката, објеката културне и историјске 

вриједности, око вјерских објеката, те око мостова, степеништа  и сл. 

 

CXXXI  

Електрични стубови и други објекти и инсталације потребни за јавно освјетљење могу се 

постављати само на основу одобрења за грађење издатог од стране надлежног општинског 

органа управе и према условима датим у одобрењу. 

 

CXXXII  



1) Јавна расвјета мора се редовно одржавати у стању функционале исправности (прати, 

чистити,  мијењати уништене или оштећене дијелове, сијалице и сл.). 

2) О одржавању јавне расвјете брине орган управе надлежан за комуналне послове путем 

овлашћеног предузећа. 

 

CXXXIII  

1) Јавна расвјета мора радити према Програму уштеде електричне енергије у потрошњи за 

јавну расвјету методом временских тајмера. 

2) Јавна расвета функционише у складу са одредбама Одлуке о условима и начину 

коришћења уличне расвјете на подручју општине Котор Варош, коју у редовној 

процедури доноси Скупштина. 

 

CXXXIV  

1) Објекти историјске и културне вриједности морају се освијетлити тако да њихове 

архитектонске и друге вриједности долазе до пуног изражаја, на начин да извор 

свјетлости буде заштићен од пролазника. 

2) На расвјетне стубове могу се постављати  републичке и украсне заставице, рекламне 

заставице и рекламни панои, уз одобрење органа управе надлежног за комуналне 

послове. 

3) Забрањено је прикључивање електричних потрошача на расвјетна тијела и стубове 

јавне расвјете без одобрења надлежног органа. 

 

ОТВОРЕНЕ ПИЈАЦЕ 

CXXXV  

Отворене пијаце се организују за промет пољопривредних и занатских производа (градске 

пијаце) и за промет стоке (сточне пијаце). 

 

CXXXVI  

Отворене пијаце на којима се обавља промет пољопривредних и других производа као и 

живе стоке морају бити чисте и уредне, о чему се брине надлежно предузеће коме је 

повјерено организавање и одржавање пијаца. 

CXXXVII  

1) Пијачни ред доноси надлежно предузеће које управља и одржава пијаце, на основу 

сагласности Начелника општине Котор Варош. 

2) Пијачним редом утврђују се: 

- границе и начин уређења пијаце, 

- локације тезги и других покретних уређаја, 

- радно вријеме пијаце, 

- производи које је дозвољено продавати на пијаци, 

- начин уређења сточне пијаце (ограда, боксови за стоку, надстрешнице, распоред по 

врстама стоке, мјесто за улаз, излаз, издавање и отпремање откупљене стоке и 

слично), 

- организација рада и одржавање реда на сточној и градској пијаци (преглед и 

легализацију увјерења о здравственом стању стоке, рад ветеринара, хигијенске мјере, 

вагање и исплата стоке, вођење евиденције о промету стоке по врстама и квалитету,   

кретање цијена и сл.), 

- висина накнаде за коришћење пијаце, 

- предузимање мјера ради спрјечавања  недозвољених  радњи, 

- чишћење и одвожење отпада, 

- други елементи неопходни за рад пијаце 

3) Надлежно предузеће коме је повјерено уређење и управљање пијацама, дужно је 

придржавати се пијачног реда. 

 

 



CXXXVIII  

Надлежно предузеће коме је повјерено уређење и управљање пијацама дужно је 

обезбиједити исправност и чистоћу опреме и уређаја на истим, а по истеку радног времена 

пијаце, простор пијаце очистити, опрати и уредити, те уклонити сву робу која је била 

изложена за продају. 

 

а) Градска пијаца 

CXXXIX  

1) Локација градске пијаце одређује се у складу са регулационим планом или генералним 

урбанистичким планом. 

2) Пијачни простор може бити откривен и наткривен. 

3) Уз сагласност Начелника општине може се организовати  пијаца и на другим мјестима 

уз прибављено мишљење мјесне заједнице. 

4) Намирнице се на пијацама излажу и продају на наткривеним столовима, који  морају 

бити постављени у реду и  разврстани према врстама намирница: 

- месо и месни производи, 

- заклана и очишћена живина, 

- риба, 

- јаја, 

- млијеко и млијечни производи, 

- воће и поврће, 

- хљеб и пециво, 

- зачини и чајеви. 

5) Месо, риба, хљеб,  пециво, млијеко и млијечни производи могу се продавати само у 

посебним боксовима са свим потребним санитарно-хигијенским и техничким 

уређајима. 

 

CXL  

Забрањено је на градској пијаци: 

- продаја прехрамбених намирница у нечистим оштећеним посудама и незаштићене од 

прашине и инсеката, 

- продаја млијека и млијечних производа без опреме продавача у бијелим кецељама, 

марамама и долактицама, као и додиривање или узимање тих производа рукама без 

кашике и виљушке, 

- паковање и замотавање прехрамбених намирница у нечист и новински папир, 

- бацање отпадака изван корпи за отпатке, 

- продаја гљива, 

- излагање прехрамбених намирница на друге столове, осим пијачних, 

- довођење паса и других домаћих животиња, 

- излагање намирница у нечистом стању, 

- сједење на пијачним столовима и оградама, 

- улаз возилима за вријеме рада пијаце, 

- становање у баракама и отвореним просторима пијаце, 

- остављање возила на пијачним површинама и задржавање возила дуже од потребног 

времена, 

- продаја алкохола, 

- припрема и продаја хране (роштиљ, печења и сл.), 

- продаја живе живади на столовима у непосредној близини мјеста за продају 

млијечних производа, 

- продаја акцизне робе. 

CXLI  

1) Чишћење и прање пијачног простора, столова и других уређаја на градској пијаци као и 

затварање пијаце врши се сваки дан послије рада пијаце. 



2) Зими се врши чишћење и одвоз снијега са градске пијаце, с тим што је забрањено 

згртати снијег под пијачне столове. 

 

б) Сточна  пијаца 

CXLII  

Локација сточне пијаце у селу и граду се одређује урбанистичким планом и другим 

прописима. 

CXLIII  

Забрањено је на сточној пијаци: 

- посредовање између купца и продавца, 

- продаја млијека и млијечних производа, 

- продаја, точење и уживање алкохола, 

- продаја воћа и поврћа, 

- припрема и служење хране (печења и сл.). 

 

CXLIV  

Надлежно предузеће је дужно да обезбиједи нормалан рад сточне и градске пијаце у 

складу са одредбама ове одлуке, пијачног реда и других посебних прописа. 

 

CXLV  

Продавци и купци стоке и других роба су дужни  да се придржавају пијачног и другог 

утврђеног реда и да чувају пијачне објекте, уређаје, насаде и зеленило, а у противном за 

причињену штету на истим  починиоци одговарају материјално. 

 

CXLVI  

На сточној и градској пијаци морају постојати основни инфраструктурни прикључци, 

санитарно-хигијенски уређаји и опрема. 

 

CXLVII  

Забрањено је продавати робу без одобрења надлежног органа на градској пијаци,  сточној 

пијаци и осталим догађајима и манифестацијама. 

 

ДОГАЂАЈИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

CXLVIII  

У Котор Варошу се одржавају годишњи вашари, спортски и културни догађаји и 

манифестације, а њихово одржавање и трајање утврђује се Програмом којег доноси 

организатор, те исти доставља Начелнику општине и надлежним органима управе. 

 

CXLIX  

На овим догађајима и манифестацијама се може вршити промет стоке и других роба 

прописаних у утврђеном  реду. 

CL  

Чишћење простора на коме се одржавају вашари, спортски и културни догађаји и 

манифестације и одвоз отпада, врши се обавезно и свакодневно  за вријеме трајања догађаја 

и манифестација, те одмах  након завршетка истих. 

 

CLI  

Надлежно предузеће је дужно свим учесницима догађаја и манифестација (даваоцима 

услуга),  да обезбиједи прикључак на електричну мрежу, а по могућности и прикључак на 

водоводну и канализациону мрежу. 



CLII  

Надлежно предузеће је дужно да у дане вашара обезбиједи дежурне раднике на одржавању 

електро, ПТТ и водоводних инсталација и вашарских површина, те да  обезбиједи 

канцеларијски простор за рад инспекцијских и  других ангажованих служби. 

 

CLIII  

На догађајима и манифестацијама се могу вршити трговинске и угоститељске услуге,  

приредбе и игре у складу са утврђеним редом. 

 

 

АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ, СТАЈАЛИШТА ТАКСИ ПРЕВОЗА И ПАРКИРАЛИШТА 

 

CLIV  

Власници и корисници станичних зграда на аутобуској и такси станици обавезни су исте 

одржавати у исправном и уредном стању. 

 

CLV  

Кад су јавне површине уређене и изграђене као стајалишта јавног аутобуског саобраћаја 

на њима се постављају надстрешнице за заштиту људи, а обавезно и пратећа опрема, 

корпе за отпад, клупе, табле са ознаком стајалишта и осталим информацијама везаним за 

јавни саобраћај и сл. 

CLVI  

Стајалишта такси превоза  морају бити јасно означена а иста одржава удружење таксиста. 

 

CLVII  

Јавна паркиралишта морају бити јасно означена а иста одржава надлежно предузеће. 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА И ДЕПОНОВАЊЕ 

ОГРЕВНОГ ДРВЕТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

 

CLVIII  

За истовар и утовар грађевинског материјала, подизање скела, те поправке вањских 

дијелова зграде и сличне грађевинске радове, може се привремено користити јавна 

површина. 

CLIX  

Одобрење за кориштење јавне површине за радове из претходне тачке, на захтјев извођача 

радова или инвеститора издаје орган управе надлежан за комуналне послове. 

 

CLX  

1) Коришћењем јавне површине у смислу тачке 158. произилази обавеза плаћања накнаде 

за коришћење заузете површине, осим у случајевима кад је инвеститор радова општина 

Котор Варош. 

2) Начин плаћања и висина накнаде утврђује се посебном одлуком. 

 

CLXI  

Код извођења радова из тачке 158. ове одлуке мора се осигурати проходност тротоара и 

коловоза. 

CLXII  

1) Заузети дио јавне површине мора се оградити оградом која се мора посебно означити и 

по потреби освијетлити. 



2) Извођач грађевинских  радова дужан је осигурати да се грађевински материјал на 

градилишту не расипа. 

 

CLXIII  

1) Јавна површине се у правилу не може користити за одлагање земље и шута и другог 

отпадног грађевинског  материјала. 

2) Извођач грађевинских радова дужан је вишак земље са ископа и отпадни грађевински 

материјал одлагати на за ту сврху предвиђене депоније. 

3) Извођач радова је дужан да по завршетку радова  уклони опрему а јавну површину 

доведе у првобитно, односно уредно стање. 

 

CLXIV  

1) На јавним површинама забрањен је истовар, утовар и депоновање огревног материјала 

(дрво и угаљ), изузев на  мјестима које одобри орган управе надлежан  за просторно 

уређење и за комуналне послове. 

2) Истовар, утовар и депоновање изрезаног и уредно сложеног огревног дрвета на 

одређеним локацијама  може се одобрити  у периоду од 01.09. текуће  до  01.05. 

наредне године. 

3) Огревно дрво мора се уклонити са одобрене  јавне површине прије истека дозвољеног 

рока и  коришћена површина очистити, а евентуална оштећења санирати. 

4) Огревно дрво депоновано на јавним површинама које нису одобрене, и са одобрених 

јавних површина ван периода наведеног у подтачки 2. ове тачке, уклониће овлашћено 

предузеће по налогу комуналне полиције на трошак  власника истог. 

 

УКЛАЊАЊЕ ПРОТИВПРАВНО ПОСТАВЉЕНИХ ПРЕДМЕТА И ВОЗИЛА 

 

CLXV  

1) Сви противправно постављени предмети и уређаји на објектима и јавним површинама 

(монтажно-демонтажни и импровизовани објекти, покретни уређаји, тенде, штандови, 

приколице,  рекламни и други панои, натписи фирми, обавјештења, путокази, стубићи, 

посуде за цвијеће, грађевински материјал, огревни материјал, нерегистрована возила и 

слични предмети и уређаји) морају се уклонити. 

2) Ако власник, односно корисник,  сам не уклони противправно постављени предмет,  

комунална полиција ће донијети рјешење о уклањању истог о  трошку власника, 

односно корисника, укључујући и трошкове премјештања и складиштења, а уколико је 

дошло до оштећења јавне површине укључују се и трошкови довођења јавне површине 

у првобитно стање. 

CLXVI  

Напуштена, нерегистрована, хаварисана и техникчи неисправна возила и њихови дијелови 

остављени на јавним површинама уклониће се о трошку власника и депоновати на за то 

одређено мјесто. 

CLXVII  

1) Напуштеним возилом у смислу претходне тачке сматра се возило за које је очигледно 

да се не може користити. 

2) Уколико је власник возила непознат комунални полицајац ће донијети рјешење којим 

ће наложити да се возило уклони у одређеном року. 

3) Ово рјешење се оставља на возилу уз назначење часа и дана када је остављено и тиме се 

сматра да је извршено уредно достављање. 

4) Трошкове уклањања сноси орган управе надлежан за комуналне послове. 

5) Власник је дужан преузети своје возило у року од 15 дана од дана уклањања уз 

намирење трошкова (уклањање, лежарина и сл.). 

6) У противном након истека рока из претходне подтачке, возило се продаје у секундарне 

сировине ради намирења насталих трошова премјештања и складиштења и трошкова 

продаје. 



7) Приход остварен продајом ових возила уплаћује се у буџет општине Котор Варош. 

 

НАДЗОР 

CLXVIII  

Надзор над провођењем одредаба ове одлуке врши орган управе надлежан за комуналне 

послове (Одјељење за стамбено - комуналне послове),  комунална полиција општине 

Котор Варош и надлежна инспекција, свако из своје надлежности, у складу са законским 

прописима. 

CLXIX  

1) Комунални полицајац, односно инспектор, рјешењем налаже извршење одређених 

мјера и радњи и одређује рок за њихово извршење. 

2) Правна и физичка лица, као и самостални привредници, дужни су омогућити 

комуналном полицајцу, односно инспектору, несметано обављање контроле, а посебно 

приступ до просторија, објеката и земљишта. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

CLXX  

Новчаном казном у износу од 500,00 до 5.000,00 KM казниће се правно лице, а  у износу 

од 150 до 500 KM  одговорно лице у правном лицу за почињене прекршаје, односно ако 

поступи супротно одредбама, слиједећих тачака: VII, IX, X, XI, XVII, XX, XXI, XXII, 

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XVII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, 

XXXVIII, XXXIX, XLI, XLII, XLVII, XLVII, XLIX, L, LI,  LIII, LIV, LVII, LVIII, LX, LXIII, 

LXIV, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVII, LXXIX, 

LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVII, LXXXIX, XCIII, XCIV, 

XCV, XCVI, XCVII, C, CI, CIII, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CXII, CXIV, CXV, CXVI, 

CXIX, CXX, CXXII, CXXIV,CXXVII, CXXVIII, CXIX, CXXXII, CXXXIV, CXXXVI, 

CXXXVIII, CXL, CXLI, CXLIII, CXLVI, CXLVII, CXLVII, CL, CLII, CLIII, CLIV, CLVI, 

CLVII, CLXI, CLXII, CLXIII, CLXIV, CLXV. 

 

CLXXI  

Новчаном казном у износу од 200,00 до 1.000,00 KM казиће се самостални привредник, 

односно предузетник,  за почињене прекршаје, односно ако поступи супротно одредбама,  

слиједећих тачака: VII, IX, X, XVII, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 

XXIX, XXX, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLII, XLVII, XLVIII, XLIX, L, 

LI, LIII, LIV, LVII, LVIII, LXIII, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXIII, LXXIV, 

LXXVII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVII, 

LXXXIX, C, CI, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CXII, CXIV, CXV, CXVI, CXIX, CXX, CXXII, 

CXXIV, CXXVIII, CXXIX, CXXXIV, CXL, CXLIII, CLIII, CLIV, CLVI, CLXI, CLXII, 

CLXIII, CLXIV, CLXV. 

CLXXII  

Новчаном казном у износу од 100,00 до 200,00 KM казиће се физичко лице,  за почињене 

прекршаје, односно ако поступи супротно одредбама, слиједећих тачака: VII, IX, X. , 

XVII, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXV, XXXVI, 

XXXIX, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LIII, LIV, LVII, LVIII, LXIII, LXVI, LXVIII, LXIX, 

LXX, LXXI, LXXIII, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXX, LXXXI,  LXXXII, LXXXIII,, 

LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, C, CI, CV, CVI, CVII, CVIII, 

CIX, CXII, CXIV, CXV, CXVI, CXXIV, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXXIV, CXL, 

CXLIII, CLI, CLIII, CLIV, CLXI, CLXII, CLXIII, CLXIV, CLXV.  

 

CLXXIII  



За прекршаје из ове Одлуке које изврши малољетник, казниће се његов родитељ, 

усвојилац, односно старатељ, ако је учињени прекршај посљедица њиховог пропуштања 

дужног старања о малољетнику. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

CLXXIV  

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналном реду („Службени 

гласник Општине Котор Варош, број: 2/10 и 7/16). 

 

CLXXV  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Општине Котор Варош". 

 

Број: 01-022-90/18                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 03.08.2018. године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Ибрахим Палић,с.р. 

2  

На основу члана 39. алинеја 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 348. став 1. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и  60/15), члана 5. 

Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 20/12) и члана 36. став 2. тачка 13. Статута Општине Котор Варош 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17), Скупштина Општине Котор 

Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године, донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје путем лицитације, парцеле означене као к.ч. 2305/4 

К.О. Котор Варош 

 

I  

Под условима и на начин регулисан овом oдлуком спровешће се путем усменог 

јавног надметања - лицитације продаја земљишта које је означено као: к.ч. 2305/4 K.O. 

Котор Варош,  површине 209 m
2
, у нарави шума 4 класе, у посједу Општине Котор Варош 

са 1/1 дијела и уписано у Пл. број: 3507/9.  

 

II  

Почетна продајна цијена земљишта из тачке I ове oдлуке, утврђује се у износу од 

4,22 КМ/m
2
, а што одговара тржишној вриједности непокретности за зону II за подручје 

општине Котор Варош. Остали услови продаје утврдиће се oгласом о продаји земљишта у 

државној својини, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 

 

III  

За учешће у поступку усменог јавног надметања - лицитације учесници су дужни 

уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне продајне цијене, с тим да тај износ не може 

бити нижи од 1.000 КМ, нити виши од 50.000 КМ а на Јединствени рачун Трезора 

Општине Котор Варош број: 562-099-00003808-31 код НЛБ Развојне банке, са назнаком 

броја огласа, најкасније до дана који је огласом одређен за одржавање усменог јавног 

надметања -лицитације. 

IV  

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће се закључити купопродајни 

уговор дужан је уплатити купопродајну цијену у року од 15 (петнаест) дана од дана 



закључења уговора о купопродаји на Јединствени рачун Трезора Општине Котор Варош 

број: 562-099-00003808-31 код НЛБ Развојне банке. Предаја земљишта у посјед купцу 

извршиће се по уплати купопродајне цијене, најкасније у року од 8 (осам) дана, о чему ће 

бити сачињен записник. 

V  

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у средствима јавног 

информисања и то најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан усменог јавног 

надметања - лицитације. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама 

и објавити на званичној интернет страници Општине Котор Варош. 

 

VI  

Овлашћује се Начелник Општине Котор Варош да по окончању лицитације, 

закључи уговор о купопродаји непокретности са најповољнијим понуђачем, а по 

претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште 

замјеника Бања Лука. 

 

Ако учесник лицитације из става 1. ове тачке одустане од закључења уговора, губи 

право на повраћај положене кауције. 

 

VII  

Поступак усменог јавног надметања – лицитације грађевинског земљишта спровешће 

Комисија за лицитацију, коју ће именовати Начелник Општине. 

 

VIII  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику   

Општине Котор Варош“. 

 

Број:01-022-74/18                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 03.08.2018.године                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 5 Закона о локалној самоуправи РС („Службени 

гласник Републике Српске  број: 97/16), члана 36. Статута Општине Котор Варош 

(“Службени гласник Општине Котор Варош”, број: 10/17),  Плана капиталних инвестиција 

општине Котор Варош за период 2011-2015. година, од  29.12.2010.године и Одлуке 

Скупштине општине о начину и процедури ажурирања Плана капиталних инвестиција 

општине Котор Варош, од 29.12.2010.године, Скупштина општине Котор Варош на 

сједници одржаној дана   03.08.2018. године  д о н о с и:   

                                

О Д Л У К У 

о усвајању Плана капиталних инвестиција oпштине Котор Варош 

за период 2018.-2022.година  

 

I 

  План капиталних инвестиција општине Котор Варош за период 2018.-2022.година 

урађен  је у складу са Одлуком Скупштине општине о начину и процедури ажурирања  

Плана капиталних инвестиција општине Котор Варош, по процедурама усвојеним у 

оквиру ГАП пројекта. 

 

II 

 Ажуриран План капиталних инвестиција за наредних пет година почев од  наредне 

буџетске године (2018.), припремио је Координациони тим у складу са  Правилником о 

раду тима и Одлуком о критеријима за рангирање пројеката. 



 

 

III 

Поступак ажурирања Плана капиталних инвестиција општине Котор Варош  као и 

поступак доношења Плана капиталних инвестиција за период 2018.-2022. године 

обухватио је:  објаву  Jавног позива за достављање приједлога пројеката за План 

капиталних инвестиција број: 02/9-04-372/17 од 26.10.2017.године и  оцјењивање и 

рангирање пројеката по методологији ГАП-а.  

 

IV 

 Саставни дио ове одлуке је План капиталних инвестиција општине Котор Варош 

201.-2022.године. 

 

V 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Котор Варош”. 

                         

                                            

Број:01-022-73/18                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 03.08.2018.године                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Ибрахим Палић,с.р. 
  

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 2018-2022 

 

Општина Котор Варош је израдила План капиталних инвестиција за период 2016-2020 

година по методологији која је примијењена 2010.године, у оквиру Пројекта управне 

одговорности (ГАП) приликом израде петогодишњег плана за период 2011-2015.  

 

У складу са Одлуком о ажурирању Плана капиатлних инвестиција, 26.10.2017.године је 

објављен Јавни позив за подношење приједлога пројеката за 2017.годину број:02/6-014-

372/17, на огласној табли и достављен свим мјесним заједницама на подручју општине. 

Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција 2018-2022 именован 

Рјешењем начелника 02/2-014-386/16-1 од 30.11.2016.г.,  је извршио бодовање пристиглих 

приједлога пројеката у складу са Правилником о критеријима за рангирање и исте уврстио 

у план. 

 

Финансирање пројеката је приказано у табеларном прегледу по годинама и  према 

изворима финансирања. Властита средства су планирана на основу буџетских средства за 

капитална улагања у Плану Буџета за 2018.годину и кредитних средстава, као и процјене 

буџета за наредне године. Вањски извори су планирани према расположивим 

информацијама о доступним средствима донатора, виших нивоа власти, јавних предузећа 

и др. 

 

Петогодишњим планом капиталних инвестиција је обухваћено 229 пројеката од чега је 

планирана реализација 67 пројеката у 2018.години. Поцијењена вриједност пројеката за 

петогодишњи период износи 18.902.465 КМ, од чега је планирано финансирање из 

буџетских средстава у износу  3.452.200 КМ, из кредитних средстава 591.860 КМ, из 

средстава грађана 190.000 КМ, из донаторских средстава међународних организација и 

грантова виших нивоа власти 12.803.405 КМ, средстава јавних предузећа  1.115.000 КМ и 

осталих извора 750.000 КМ.  

 

 У 2018.години је планирана реализација 67  пројекта од којих су неки вишегодишњи 

пројекти, тако да од њихове  укупне вриједности 5.752.814 КМ, у првој години (2018.) је 



предвиђена реализација у износу од 3.106.668 КМ, од чега из  буџета 921.440 KM, кредита 

591.860 КМ, од донатора и виших нивоа власти 1.040.368 КМ, од јавних предузећа 53.000 

КМ  и осталих извора 500.000 КМ. 

  

Приоритети за период 2018-2022.г. су развојни инфраструктурни пројекти чија 

реализација је започета у претходном периоду:  Завршетак пројекта Реконструкција и 

санација градске водоводне мреже и изворишта, Изградња канализационе мреже-

секундарна канализација крак 3-7 и канализациони прикључци, Санација изворишта 

Бијело поље на локацији водозахвата, Изградња пречистача отпадних вода и други. 

Финансирање завршних радова на реконструкцији водоводне и изградњи канализационе 

мреже, санација и повећање капацитета изворишта је планирано из раније одобреног 

кредита ЕИБ-а.  

Планиран је наставак пројекта Санација путева и мостова и клизишта оштећених у 

поплавама који ће се  финансирати из кредитних средстава одобрених за ову намјену,  

Санација пјешачке стазе и фекалне канализације на потезу Трг-Мост Котор,   асфалтирање 

дионица  на 3 локална пута: пут Ново село Забрђе 630м, приступни пут до гробља у 

Раштанима, пут до гробља у Д.Ободник-Кукавице. 

Из властитих средстава је планиран завршетак асфалтирања дионица локалних путева у 

насељеним мјестима по МЗ и постављање расвјете на више локација у градском подручју 

и руралним МЗ а који су започети у претходној години.  

Нови пројекти планирани у 2018.г су  Водовод Шипраге, Базен за воду у Г. Масловарама, 

дионица пута Вагани-Засеље, дионица пута Зеленика -Липље, Борјанска улица у Новом 

насељу и збориште у К. Брду. 

Такође је из средстава за капиталне инвестиције предвиђено  и асфалтирање Улице до 

гробља у насељу Баре,  друге дионице Пута у Слатини и  уређење Спортске дворане, као и 

асфалтирање паркинга и круга Дома здравља Св. Пантелејмон. 

 

У Плану је предвиђена реализација капиталних пројеката за које су обезбијеђена значајна 

средства из вањских извора, од донатора  и виших нивоа власти, која су одобрена кроз 

јавне позиве на које је општина аплицирала или су намјенски донирана средства.  

 

У оквиру пројекта Јачање улоге МЗ у БиХ је планирана реализација 6 нових капиталних 

пројеката које су мјесне заједнице  кандидовале на други јавни позива у 2017.г. Свих 6 

пројеката је одобрено за реализацију: Oпремање просторија Дома културе у МЗ 

Масловаре, Изградња кошаркашког  игралишта  у насељу Рипиште у МЗ Котор Варош, 

Постављање ЛЕД расвјете у МЗ Грабовица, Асфалтирање локалног пута у МЗ Забрђе, 

Асфалтирање локалног пута у Савићима у МЗ Врбањци, Изградња трибина и одбојкашког 

игралишта у МЗ Ободник. Такође је планиран завршетак 2 пројекта по првом позиву 

Изградња тротоара у МЗ Ободник, Оборинска у МЗ Врбањци. Финансирање је 

обезбијеђено 70% из донаторских средства и више од 30% суфинансирање из буџета 

општине за 2017. и 2018. 

 

У оквиру пројекта Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у 

сливу ријеке Врбас очекује се финансирање пројеката на водотоку ријеке Врбање и њених 

притока у циљу смањења ризика од поплава (локација Купалиште Бјелине, итд) 

 

Од виших нивоа власти (Влада РС, Влада Србије)  одобрена су средства за финансирање 4 

пројекта, путна инфраструктура у Масловарама, санација Народне библиотеке, Санација 

зграде ФК Младост и санацију ОШ у Масловарама. 

 

Такође је извјесно је да ће се у 2018.години  реализовати пројекти који су предвиђени 

Планом имплементације Стратегије развоја општине 2018-2020, а који нису обухваћени 

Планом капиталних инвестиција, а односи се на стамбено збрињавање избјеглих и 

расељених лица и социјално угрожених особа, тако да је у 2018.г и 2019.години планирана 

изградња __стамбених  објекта.  



Поред пројеката наведених у Плану капиталних, у 2018.години ће се  изградити и 

санирати шумски путеви који ће се финансирати из средстава накнада за кориштење 

шумских сортимената у износу од 370.000 КМ (резервисања 2017. и план 2018).    

 

Саставни дио Плана капиталних инвестиција су пројекти који су у надлежности виших 

нивоа власти, пројекти енергетске ефикасности, пројекти санације штете од поплава као и 

капиталне инвестиције Комуналног предузећа "Бобас". 

 

Пројекти су разврстани по областима у 6 група (путеви и мостови, расвјета и 

електрификација, канализација и водовод, објекти, екологија и остало).  

 

Структура финансирања пројеката по областима: 

Ред.бр. Група Број 

пројеката 

Износ 

КМ 

1.  Путеви и мостови 90 6.782.365 

2.  Расвјета и електрификација 29 1.303.178 

3.  Канализација и водовод 41 3.316.494 

4.  Објекти 43 4.270.858 

5.  Екологија 18 2.927.570 

6.  Остало 8 302.000 

 Укупно 229 18.902.465 

 

План капиталних инвестиија за период 2018-2022. чини табеларни Преглед пројеката по 

годинама и изворима : 

1. Листа капиталних пројеката 2018-2022 

2. План капиталних иинвестиција  са финансијском пројекцијом 2018-2022 

3. Пројекти по областима 2018-2022 

4. Листа пројеката у надлежности виших нивоа власти 2018-2022 

5. Пројекти енергетске ефикасности 2018-2022 

6. Пројекти санације штета од поплава 2018-2022 

7. План инвестиција КП „Бобас“ ад Котор Варош за 2018.г. 
 

 

   
 

1. ЛИСТА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА 2018-2022  

   
 

Бр. Назив пројекта Бодови Вриједност пројекта 

1 
Изградња канализационе мреже-секундарна канализација Крак 3-7 и прикључци 

(дио) 
229 100.000,00 

2 
Санација изворишта Бијело поље на локацији водозахвата и израда одбране од 

поплава насеља Плане 
185 210.000,00 

3 
Санација оштећења коловозног застора на дијелу локалног пута Забрђе-Шибови-

Товладић, ДИОНИЦА Спој М-4 Бања Лука-Теслић-мост Шибови, Л=495,00 м 
185 31.500,00 

4 Санација/затварање градске депоније 184 460.000,00 

5 
Изградња игралишта у насељу Рипиште (раскрсница, горња страна) (укупно: 

32412 КМ) 
180 24.450,00 

6 Изградња пречистача отпадних вода у Котор Варошу (I фаза) 174 1.450.000,00 

7 Успостављање механизма управљања у Агроцентру Ободник  166 5.000,00 

8 Пут Вагани - Рађићи (дионица школа -Ђурашиновићи) 165 900.000,00 

9 Наставак изградње расвјете у ул. Цара Душана и на Рипишту 162 66.000,00 

10 Модернизација пута Д Ободник - Дабовци 500 m 154 58.500,00 

11 Водовод Шипраге - обнова водоводне мреже  149 40.000,00 



12 Модернизација пута Забрђе-Ново Село 630 m 149 51.280,00 

13 Енергетска ефикасност-јавна расвјета 149 15.000,00 

14 Наставак изградње међународног кампа младих Товладић 147 200.000,00 

15 Уређење платоа на простору између 2 моста 141 50.000,00 

16 
Шеталиште Бјелине-Стари мост и санација десне обале Врбање и стазе на 

купалишту Бјелине (40 м) 
141 34.770,00 

17 Изградња нове зграде локалне управе 140 500.000,00 

18 Изградња водовода Забрђе - I фаза 140 300.000,00 

19 Водовод Радахова 140 254.274,00 

20 Модернизација пута Језерка - Гарићи 140 183.354,00 

21 Асфалтирање пута у Шипрагама (мост на улазу -пијаца) 700 м 139  80.000,00 

22 Постављање расвјете у Ободнику и Врбањцима 138  13.000,00 

23 Модернизација дионице пута мост Бобас-Кукавице 138 96.356,00 

24 
Израда идејног пројекта - Изградња отворених и затворених базена (Сточна 

пијаца) 
138 10.000,00 

25 Иницијатива за археолошко испитивање и уређење Старог града Котора 134 2.000,00 

26 Асфалтирање улице Патријарха Павла на Новом насељу Баре (х метара) 132 143.682,00 

27 
Асфалтирање улица на Новом насељу Баре и улице код гробља у насељу Баре у 

дужини 150 m 
132 500.000,00 

28 Изградња објеката за одмор на локацији Виленска Врела 130 15.000,00 

29 
Уређење локација спортско-рекреативног садржаја (Растик, Узломац, Дубока, 

Јакотина, Грабовачка ријека, Жута Буква) 
128 60.000,00 

30 
Изградња водовода у МЗ Забрђе ( Подбрђе, Ново село, Подосоје, Присоје, 

Товладић, Читлук, Кременик, Дубоки поток, Поточани, Шибови) 
128 200.000,00 

31 Санација крова Аустроугарске школе 127 6.970,00 

32 Реконструкција старе аустроугарске школе 125 688.339,00 

33 Санација објекта МЗ Ободник 124 200.000,00 

34 Водовод Шибови - Читлук (МЗ Забрђе) 124 100.000,00 

35 Просијецање трасе Гламочаци - Варјаче - Шкорићи 123  7.000,00 

36 Постављање и прикључак расвјете у насељима Слатина и Блатњак 123  2.660,00 

37 Дјечији вртић и ОШ на Новом Насељу 122  400.000,00 

38 Санација пјешачке стазе и фекалне канализације (дионица Трг-мост Котор) 122  151.400,00 

39 Планинска кућа на Виленском Врелима 122  35.000,00 

40 Изградња стазе парка природе Рујика (1000 m) 121 50.000,00 

41 Уређење парка природе Рујика  121 130.000,00 

42 Привођење намјени грађевинског земљишта-Стрелиште 118 130.000,00 

43 Водовод-замјена дотрајалих цијеви у дужини 1500 метара (МЗ Врбањци) 115 20.000,00 

44 Модернизација локалног пута Вишевице - Зубовићи 114  140.000,00 

45 Асфалтирање пута Баре - Језерка  113 250.000,00 

46 Уређење корита ријеке Врбање и њених притока 111 300.000,00 

47 Асфалтирање локалног пута "Јамиште" 111 35.000,00 

48 Изградња водовода у МЗ Масловаре-нови вод Јанковац-Масловаре 111 50.000,00 

49 Изградња водовода у Каламандама  110 100.000,00 

50 Изградња водовода  у Дубокој 110 50.000,00 

51 
Изградња заштитног канала од хаварија на критичним локацијама у зони 

водозахвата и ободног канала Бијело поље 
110 200.000,00 

52 Наставак асфалтирања улице Доситеја Обрадовића 109 30.000,00 

53 Опремање зграде фудбалског клуба 109 70.000,00 



54 Заштита и уређење 12 изворишта 107 60.000,00 

55 Изградња тротоара у Забрђу - центар 106  160.000,00 

56 Асфалтирање пута уз Босанку (дионица Ханифићи) 104 80.000,00 

57 Санација Старог градског моста (пројектовање и санација) 103 80.000,00 

58 
Изградња и опремање мјерне станице за мјерење индикатора стања животне 

средине 
103 60.000,00 

59 Уређење излетишта-купалишта Брана 102 20.000,00 

60 Постављање расвјете у Доњем Варошу 102 7.000,00 

61 Изградња тротоара Слатина - Забрђе 2 км 100 300.000,00 

62 Изградња тротоара до Липе (МЗ Врбањци) 100 80.000,00 

63 Изградња водовода Вечићи 100 900.000,00 

64 Повећање капацитета водовода у Доњем Ободнику 99 20.000,00 

65 Санација водовода Кретићи - МЗ Вагани 99 5.000,00 

66 Изградња водовода МЗ Ободник - центар 99 100.000,00 

67 Санација водовода (Божичковић брдо) 99 80.000,00 

68 Постављање расвјете у Чепку 98 7.720,00 

69 Подршка за санацију планинарског дома Борци 97 5.000,00 

70 Унапређење система централног гријања у спортској дворани и уређење дворане 97 130.000,00 

71 Изградња тротоара у дужини од 300 m (МЗ Ободник) 97 22.533,00 

72 Санација водовода Црнићи и Савићи (МЗ Вагани) 96 5.000,00 

73 Санација водовода Каруповићи и Засеље (МЗ Вагани) 96 3.000,00 

74 Изградња водовода Бибићи (МЗ Вагани) 95 20.000,00 

75 
Санација објекта за дневни боравак школске дјеце (дио зграде радничког 

универзитета) 
95 80.000,00 

76 
Модернизација пута у МЗ Врбањци поред Стамбене задруге у дужини од 150 

m 
95 20.000,00 

77 Изградња обилазнице мост Ново село - Марића поток (МЗ Забрђе) 94 200.000,00 

78 Изградња фекалне канализације Рипиште - Пилана - Ново гробље 94 150.000,00 

79 
Израда канализације (Видовданска, Николе Пашића и Владике Николаја 

Велимировића) 
94 50.000,00 

80 Изградња тротоара у Ободнику, од центра МЗ до ОШ 93 15.000,00 

81 Изградња нове трасе пута Грабовачка ријека - Ограде 93  30.000,00 

82 Пробијање трасе пута Радмановићи - Језеро -Ћуковац (МЗ Вагани) 93 10.000,00 

83 Асфалтирање локалног пута Врбањци-Сердари 92 30.000,00 

84 Просијецање нове трасе пута Грабовица-Петровићи-Ђекановићи 92 10.000,00 

85 Изградња уличне расвјете у Липљу (засеоци Божићи, Томићи и Петровићи) 91 10.000,00 

86 Завршетак асфалтирања пута у Лаушима - (I дионица 390 m; II дионица x m) 90  87.000,00 

87 Улична расвјета у МЗ Шипраге (Терзе) 89  30.000,00 

88 Изградња објекта МЗ и амбуланте  у МЗ Забрђе 89 80.000,00 

89 Покривање објекта у Шипрагама 89 5.000,00 

90 Рјешавање проблема питке воде-измјена кабла за воду-Видовданска улица 88 10.000,00 

91 Успостава видео надзора на кључним инфраструктурним и јавним објектима 87 25.000,00 

92 Санација водовода постојеће мреже у Забрђу 87 50.000,00 

93 Постављање расвјете у МЗ Врбањци-Пруга (Штрека) 87 10.000,00 

94 
Реконструкција зграде центра за културу, спорт и информисање (дио зграде 

радничког универзитета) 
86 150.000,00 

95 Наставак асфалтирања улице  Живојина Мишића 86 60.000,00 



96 Расвјета на стадиону код ОШ у Котор Варошу 85 5.000,00 

97 Рестаурација и заштита стећака-Пројектна документација 85 10.000,00 

98 Топлификација града - Пројектна документација 85 50.000,00 

99 Изградња игралишта у засеоку Раштани 85 15.000,00 

100 Асфалтирање пута Ободник-камен-Борци (до цркве) 83 60.000,00 

101 Модернизација приступног пута на водозахвату Бијело поље 82 50.000,00 

102 Дјечије игралиште на Бреговима 82 10.000,00 

103 Санација подручне ОШ"Петар Петровић Његош" Ободник 81 250.000,00 

104 Улична расвјета у МЗ Масловаре (центар) 81  17.318,00 

105 Санација водовода Столићи - Јолџићи (МЗ Вагани) 81 5.000,00 

106 Завршетак асфалтирање улице у дужини од 500 m (Колона) 81 50.000,00 

107 Спајање расвјете Ободник-Масловаре- завршетак 80 7.200,00 

108 Спајање расвјете до села Раштани 80 20.000,00 

109 Уређење излетишта са базенима за купање у Грабовачкој ријеци 80 20.000,00 

110 Санације сеоских водовода у Шипрагама 79  20.000,00 

111 Санација водоводног система у МЗ Липље 79 40.000,00 

112 Набавка опреме за КУД-ове 79 30.000,00 

113 

Електрификација насеља (Дуратовци, Вишевице, Баштина, Билице, Тешићи, 

Горње Зебе, Плитска, Растик, Орахова, Маљева, Савановићи, Паливук, Присочка, 

Бурча, Борци) 

79 930.000,00 

114 Водовод Благојевићи (МЗ Грабовица) 78 10.000,00 

115 Изградња моста на путу Вагани - Синкићи 78 7.000,00 

116 Изградња базена за купање у Шипрагама 78 200.000,00 

117 Aсфалтирање пута Присоје - Подосоје (МЗ Забрђе) 76 100.000,00 

118 Изградња игралишта Баре - Лауши 76 15.000,00 

119 
Изградња нових траса путева -МЗ Вагани-Берића Брдо-Пољанак (700 м) и 

Јаворани - Засеље (350м) 
75 5.000,00 

120 Асфалтирање-спајање пута Вукове њиве до Запони 74 75.000,00 

121 Изградња моста у Јефтимирима на ријеци Језерка 73 20.000,00 

122 Aсфалтирање пута Дубоки поток - Кобаш - Кременик (МЗ Забрђе) (500 m) 72 50.000,00 

123 Санација старе основне школе у Крушеву Брду 72 20.000,00 

124 Реконструкција пута од улице Краља Милутина према Баштини (дионица 637 m) 71 67.300,00 

125 Канализација у Доситејевој улици 71   

126 Асфалтирање пута Товладић - Ћосићи 250 m 71 32.000,00 

127 Објекат за сахране и даће (парастосе) - МЗ Масловаре 71 30.000,00 

128 Асфалтирање дворишта борачке зграде 70 40.000,00 

129 Изградња трасе пута Ескићи -Радонићи - Доњи Ескићи  70 10.000,00 

130 Реновирање старе ОШ у Грабовици 69 60.000,00 

131 Израда пројектне документације за градњу водовода (Каламанде) 68 3.000,00 

132 Оборинска канализација у МЗ Врбањци (центар МЗ; Керезовић) 66 31.220,00 

133  Уклањање дивљих депонија 66 40.000,00 

134 Модернизација пута Забрђе - Кобаш 535 м 66 43.000,00 

135 Базен за купање и висећи мост у Масловарама 64 168.000,00 

136 Пресвлачење асфалтом мостa Лујићи према цркви 64 10.000,00 

137 Санација и изградња тротоара од потока Узломац до улице Милоша Обилића 64 10.000,00 



138 
Постављање расвјете на Регионалном путу Ободник - Шипраге у дужини од 500 

m 
63 10.000,00 

139 Aсфалтирање пута Јасик - Поповац 700 m (МЗ Забрђе) 62 80.000,00 

140 Асфалтирање пута за Грабовачку Ријеку, 1400 м 62 120.000,00 

141 Асфалтирање према Јошићима 62 100.000,00 

142 Насипање пута Лединци 62 8.000,00 

143 Израда тротоара у улици Боре Станковића у Котор Варошу 61 10.000,00 

144 Aсфалтирање пута Товладић (Читлук) - Бабићи (МЗ Забрђе) 700 м 60 100.000,00 

145 Реновирање старе ОШ у МЗ Шипраге 60 80.000,00 

146 Иградња 3 моста у Липљу 59 50.000,00 

147 Базен за питку воду - санација Горње Масловаре 59 10.000,00 

148 Водоводна мрежа Лакићи - Петрушићи 58 30.000,00 

149 Реконструкција водовода у центру Лауша 58  30.000,00 

150 Улична расвјета - Улице, Стопански и Црквеница (три стуба)  57  3.000,00 

151 Просијецање пута Товладић - Верићи -Урије (МЗ Забрђе) 1 км 56 50.000,00 

152 Изградња моста у Вечићима на потоку Јабушњак 56 10.000,00 

153 Обезбјеђење земљишта за изградњу игралишта у Бодњику 55 10.000,00 

154 Водоводна мрежа Трешњице - Масловаре 54 20.000,00 

155 Асфалтирање пута Товладић - Урије - Рашче Брдо   1 км 54 100.000,00 

156 Асфалтирање према Беблуку 54 42.000,00 

157 Санација спомен костурнице у граду 53 25.000,00 

158 
Модернизација пута Дабовци ( Дабовци- Православно гробље 1 km; Дабовци - 

Новаци 280 m) 
53 80.800,00 

159 Мост Гариште (МЗ Грабовица) 52 25.000,00 

160 
Санација водовода и изградња базена у МЗ Крушево Брдо (Новаковићи, 

Јанковићи, центар МЗ, водовод Црепови) 
52 50.000,00 

161 Санација зграде МЗ Крушево Брдо 51 50.000,00 

162 Асфалтирање приступног пута до гробља Раштани 50 36.230,00 

163 
Асфалтирање пута Шипраге - Терзе - Црквеница (I дионица 400 m; II дионица x 

m) 
49 320.000,00 

164 Изградња градског парка у ужем центру-Идејни пројекат 48 5.000,00 

165 Санација, проширење и насипање пута према Бутровачи 48 5.000,00 

166 Водозахват и појачање изворишта - школски водовод у Ваганима 47 5.000,00 

167 Изградња тротоара Баре - Масловаре, 600 м 46 70.000,00 

168 Изградња водовода у Варјачама (Шкорићи - Осоје) МЗ Вагани 2,5 км 45 10.000,00 

169 Изградња моста у Доњим Борцима на потоку Марковац 44 7.000,00 

170 
Наставак асфалтирања пута Доњи Ободник- православно гробље - Кукавице 500 

м 
41 50.170,00 

171 Улична расвјета у засеоку Божичковићи 36 40.000,00 

172 Пут Колона - десна страна према Борићима 35 70.000,00 

173 Модернизација пута Микановићи - Дубока 1,2 km 32 140.000,00 

174 Изградња тротоара Чепак - Стисле 30 50.000,00 

175 Улична расвјета Крушево Брдо - центар 29 10.000,00 

176 Расвјета у улици Доситеја Обрадовића 28 10.000,00 

177 Санација клизишта у насељу Колона 26 15.000,00 

178 Улична расвјета у засеоку Лујићи 26 10.000,00 

179 Санација постојеће зграде мјесне заједнице Врбањци 25 10.000,00 



180 Асфалтирање улице крај Партизанског гробља у МЗ Масловаре, 250 m 23 15.000,00 

181 

Наставак асфалтирања путева у засеоку Раштани у Масловарама ( крак: Вукове 

њиве-Запони - Раштани 65 m, крак: Вукове Њиве- Брежђе 60 m, крак: Раштани - 

Бојићи) 

23 172.300,00 

182 Наставак асфалтирања путева у засеоку Лауши 23 15.000,00 

183 Санација старе основне школе у МЗ Масловаре 23 100.000,00 

184 Санација мостова и пропуста у засеоку Јошићи 22 10.000,00 

185 Пробијање пута Пилиповина - Шепирице од 800 метара у МЗ Крушево Брдо 22 15.000,00 

186 Реконструкција стадиона ФК Младост 22 45.000,00 

187 Реновирање зграде мјесног уреда у Липљу 21 15.000,00 

188 Опремање старе школе у Шипрагама 21 50.000,00 

189 Водовод Чабрићи, водовод Чолићи - Звијерци 19 15.000,00 

190 Реконструкција мјесног водовода Чуднић-МЗ Крушево Брдо 19 10.000,00 

191 Пут према Мјешакушама 18 20.000,00 

192 Пут према Борцима (Смиљићи - црква - Борци) 18 50.000,00 

193 Асфалтирање пута према Јовичићима (МЗ Масловаре) 18 40.000,00 

194 Асфалтирање пута у засеоку Лујићи, МЗ Грабовица 18 20.000,00 

195 Модернизација пута Вагани-Засеље (I дионица 350 m и II дионица 210 m) 18 70.800,00 

196 Санација улице Васе Пелагића (према црпилишту) 17 30.000,00 

197 Расвјета Горње Коториште 16 5.000,00 

198 Електрификација насеља Траљићи 15 40.000,00 

199 Изградња моста Пезићи у МЗ Вагани 14 10.000,00 

200 Модернизација пута од школе у Ваганима до Бибића 14 100.000,00 

201 
Идејни пројекат изградње канализације у насељу Рипиште (улице:Видовданска, 

Николе Пашића, Владике Николаја Велимировића) 
14 10.000,00 

202 Асфалтирање и уређење круга Дом здравља "Св, Пантелејмон" и паркинга ДЗ   125.229,00 

203 Измјештање спомен обиљежја борцима отаџбинског рата у МЗ Масловаре   15.000,00 

204 Постављање расвјете у насељу Рипиште улица Иве Андрића   1.400,00 

205 Постављање расвјете у насељу Рипиште улица Видовданска   4.400,00 

206 
Постављање расвјете у насељу Плане: крак према центру и крак према 

Марковића брани 
  5.550,00 

207 Постављање расвјете у МЗ Забрђе Центар и дио насеља Подосоје   4.550,00 

208 Постављање расвјете у насељу Језерка (дио)   3.600,00 

209 Расвјета Лауши (дио)   8.180,00 

210 Расвјета Колона (дио)   6.600,00 

211 Пут Старе Масловаре - наставак (50 m)   6.700,00 

212 Пут Доњи Варош - Баштина (200 m)   22.410,00 

213 Пут Тепићи-Савићи (400 m)   39.900,00 

214 Пут Каламанде - Православна црква (270 m)   33.300,00 

215 Пут Топаловићи - МЗ Забрђе (270 m)   32.000,00 

216 Пут Подбрђе    45.000,00 

217 Пут Слатина (I дионица 86 m; II дионица 85 m)   15.250,00 

218 Обалоутврда Трг - завршетак радова   3.400,00 

219 Зграда Ургентни центар (завршетак)   6.950,00 

220 Зграда Дјечији вртић   21.620,00 

221 Дом културе Масловаре- опремање   17.000,00 



222 Игралиште Ободник   22.300,00 

223 Модернизација пута Доње Липље - Зеленика (300 м)   50.000,00 

224 Уређење зборишта Јанковића Брдо - МЗ Крушево Брдо   20.000,00 

225 Модернизација улице Борјанска Котор Варош (160 м)   20.000,00 

226 Санација десне обале Врбање из средстава Воде РС   53.000,00 

227 Путна инфраструктура Масловаре (Влада РС)   130.000,00 

228 Библиотека (Влада РС)   80.000,00 

229 ОШ Петар Петровић Његош (Влада Србије)   200.000,00 

  

УКУПНО 18.902.465,00 

   

Број: 01-022- 73/18 ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:  03.08. 2018. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Котор Варош 
Ибрахим Палић,с.р. 

  
 



2. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА ФИНАНСИЈСКОМ ПРОЈЕКЦИЈОМ 2018-2022 

     
  

  

            

Бр. Назив пројекта Бодови 
Вриједност 

пројекта 

Потребна средства по годинама 
Извори финансирања 

Буџет општине 

Грађани Донације ПП и ЈС Остало 
2018 2019 2020 2021 2022 

Властита 

улагања 
Кредити 

1 

Изградња канализационе 

мреже-секундарна 

канализација Крак 3-7 и 

прикључци (дио) 

229 100.000,00 100.000,00           100.000,00         

2 

Санација изворишта Бијело 

поље на локацији водозахвата 

и израда одбране од поплава 

насеља Плане 

185 210.000,00 210.000,00           210.000,00         

3 

Санација оштећења 

коловозног застора на дијелу 

локалног пута Забрђе-

Шибови-Товладић, 

ДИОНИЦА Спој М-4 Бања 

Лука-Теслић-мост Шибови, 

Л=495,00 м 

185 31.500,00 31.500,00               31.500,00     

4 
Санација/затварање градске 

депоније 
184 460.000,00       260.000,00 200.000,00       460.000,00     

5 

Изградња игралишта у насељу 

Рипиште (раскрсница, горња 

страна) (укупно: 32412 КМ) 

180 24.450,00 24.450,00         7.450,00     17.000,00     

6 

Изградња пречистача 

отпадних вода у Котор 

Варошу (I фаза) 

174 1.450.000,00     1.450.000,00           1.450.000,00     

7 

Успостављање механизма 

управљања у Агроцентру 

Ободник  

166 5.000,00   5.000,00       5.000,00           

8 
Пут Вагани - Рађићи (дионица 

школа -Ђурашиновићи) 
165 900.000,00   450.000,00 450.000,00           900.000,00     

9 

Наставак изградње расвјете у 

ул. Цара Душана и на 

Рипишту 

162 66.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 23.000,00 66.000,00           

10 
Модернизација пута Д 

Ободник - Дабовци 500 m 
154 58.500,00 22.458,00 36.042,00       58.500,00           

11 
Водовод Шипраге - обнова 

водоводне мреже  
149 40.000,00 40.000,00         40.000,00           

12 
Модернизација пута Забрђе-

Ново Село 630 m 
149 51.280,00 51.280,00           51.280,00         



13 
Енергетска ефикасност-

јавна расвјета 
149 15.000,00   15.000,00       5.000,00     10.000,00     

14 

Наставак изградње 

међународног кампа младих 

Товладић 

147 200.000,00     120.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00     180.000,00     

15 
Уређење платоа на простору 

између 2 моста 
141 50.000,00   25.000,00 25.000,00           50.000,00     

16 

Шеталиште Бјелине-Стари 

мост и санација десне обале 

Врбање и стазе на купалишту 

Бјелине (40 м) 

141 34.770,00 34.770,00         34.770,00           

17 
Изградња нове зграде локалне 

управе 
140 500.000,00 500.000,00                   500.000,00 

18 
Изградња водовода Забрђе - I 

фаза 
140 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00     4.400,00     295.600,00     

19 Водовод Радахова 140 254.274,00   100.000,00 154.274,00           254.274,00     

20 
Модернизација пута Језерка - 

Гарићи 
140 183.354,00 27.568,00 25.786,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00       183.354,00     

21 

Асфалтирање пута у 

Шипрагама (мост на улазу -

пијаца) 700 м 

139  80.000,00         80.000,00       80.000,00     

22 
Постављање расвјете у 

Ободнику и Врбањцима 
138  13.000,00   13.000,00       13.000,00           

23 
Модернизација дионице пута 

мост Бобас-Кукавице 
138 96.356,00   96.356,00             96.356,00     

24 

Израда идејног пројекта - 

Изградња отворених и 

затворених базена (Сточна 

пијаца) 

138 10.000,00         10.000,00 10.000,00           

25 

Иницијатива за археолошко 

испитивање и уређење Старог 

града Котора 

134 2.000,00         2.000,00 2.000,00           

26 

Асфалтирање улице 

Патријарха Павла на Новом 

насељу Баре (х метара) 

132 143.682,00   70.000,00 73.682,00           143.682,00     

27 

Асфалтирање улица на Новом 

насељу Баре и улице код 

гробља у насељу Баре у 

дужини 150 m 

132 500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 15.300,00     484.700,00     

28 
Изградња објеката за одмор 

на локацији Виленска Врела 
130 15.000,00   15.000,00       1.000,00     14.000,00     



29 

Уређење локација спортско-

рекреативног садржаја 

(Растик, Узломац, Дубока, 

Јакотина, Грабовачка ријека, 

Жута Буква) 

128 60.000,00   20.000,00 20.000,00 20.000,00         60.000,00     

30 

Изградња водовода у МЗ 

Забрђе ( Подбрђе, Ново село, 

Подосоје, Присоје, Товладић, 

Читлук, Кременик, Дубоки 

поток, Поточани, Шибови) 

128 200.000,00   50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00       150.000,00   50.000,00 

31 
Санација крова Аустроугарске 

школе 
127 6.970,00 6.970,00         6.970,00 

    
  

    

32 
Реконструкција старе 

аустроугарске школе 
125 688.339,00       100.000,00 588.339,00       688.339,00     

33 
Санација објекта МЗ 

Ободник 
124 200.000,00   50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00       200.000,00     

34 
Водовод Шибови - Читлук 

(МЗ Забрђе) 
124 100.000,00       50.000,00 50.000,00       100.000,00     

35 
Просијецање трасе Гламочаци 

- Варјаче - Шкорићи 
123  7.000,00   7.000,00               7.000,00   

36 

Постављање и прикључак 

расвјете у насељима Слатина и 

Блатњак 

123  2.660,00 2.660,00         2.660,00           

37 
Дјечији вртић и ОШ на 

Новом Насељу 
122  400.000,00   5.000,00 195.000,00 200.000,00   5.000,00     395.000,00     

38 

Санација пјешачке стазе и 

фекалне канализације 

(дионица Трг-мост Котор) 

122  151.400,00 151.400,00         4.400,00 147.000,00         

39 
Планинска кућа на 

Виленском Врелима 
122  35.000,00   5.000,00 30.000,00           35.000,00     

40 
Изградња стазе парка природе 

Рујика (1000 m) 
121 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00     40.000,00     

41 Уређење парка природе Рујика  121 130.000,00     50.000,00 50.000,00 30.000,00       130.000,00     

42 

Привођење намјени 

грађевинског земљишта-

Стрелиште 

118 130.000,00   50.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 130.000,00           

43 

Водовод-замјена дотрајалих 

цијеви у дужини 1500 метара 

(МЗ Врбањци) 

115 20.000,00     10.000,00 10.000,00   10.000,00     10.000,00     

44 
Модернизација локалног пута 

Вишевице - Зубовићи 
114  140.000,00         140.000,00       140.000,00     



45 
Асфалтирање пута Баре - 

Језерка  
113 250.000,00 28.400,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00 28.400,00     221.600,00     

46 
Уређење корита ријеке 

Врбање и њених притока 
111 300.000,00   75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00       300.000,00     

47 
Асфалтирање локалног пута 

"Јамиште" 
111 35.000,00   35.000,00       35.000,00           

48 

Изградња водовода у МЗ 

Масловаре-нови вод 

Јанковац-Масловаре 

111 50.000,00   50.000,00       50.000,00           

49 
Изградња водовода у 

Каламандама  
110 100.000,00   50.000,00 50.000,00     10.000,00     90.000,00     

50 Изградња водовода  у Дубокој 110 50.000,00     50.000,00           50.000,00     

51 

Изградња заштитног канала од 

хаварија на критичним 

локацијама у зони водозахвата 

и ободног канала Бијело поље 

110 200.000,00   100.000,00 100.000,00           100.000,00 100.000,00   

52 
Наставак асфалтирања улице 

Доситеја Обрадовића 
109 30.000,00   15.000,00 15.000,00     15.000,00     15.000,00     

53 
Опремање зграде фудбалског 

клуба 
109 70.000,00 70.000,00               70.000,00     

54 
Заштита и уређење 12 

изворишта 
107 60.000,00         60.000,00         60.000,00   

55 
Изградња тротоара у Забрђу - 

центар 
106  160.000,00     80.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00     120.000,00     

56 
Асфалтирање пута уз Босанку 

(дионица Ханифићи) 
104 80.000,00       80.000,00         60.000,00 20.000,00   

57 

Санација Старог градског 

моста (пројектовање и 

санација) 

103 80.000,00       80.000,00         80.000,00     

58 

Изградња и опремање мјерне 

станице за мјерење 

индикатора стања животне 

средине 

103 60.000,00         60.000,00 10.000,00     50.000,00     

59 
Уређење излетишта-

купалишта Брана 
102 20.000,00     10.000,00 10.000,00   5.000,00       15.000,00   

60 
Постављање расвјете у Доњем 

Варошу 
102 7.000,00   7.000,00             7.000,00     



61 
Изградња тротоара Слатина - 

Забрђе 2 км 
100 300.000,00     200.000,00 100.000,00   150.000,00       150.000,00   

62 
Изградња тротоара до Липе 

(МЗ Врбањци) 
100 80.000,00     80.000,00     40.000,00       40.000,00   

63 Изградња водовода Вечићи 100 900.000,00       500.000,00 400.000,00     

 

700.000,00   200.000,00 

64 
Повећање капацитета 

водовода у Доњем Ободнику 
99 20.000,00       20.000,00   15.000,00   5.000,00       

65 
Санација водовода Кретићи - 

МЗ Вагани 
99 5.000,00     5.000,00     5.000,00           

66 
Изградња водовода МЗ 

Ободник - центар 
99 100.000,00         100.000,00       100.000,00     

67 
Санација водовода 

(Божичковић брдо) 
99 80.000,00         80.000,00 80.000,00           

68 Постављање расвјете у Чепку 98 7.720,00 7.720,00         7.720,00           

69 
Подршка за санацију 

планинарског дома Борци 
97 5.000,00     5.000,00     5.000,00           

70 

Унапређење система 

централног гријања у 

спортској дворани и уређење 

дворане 

97 130.000,00 4.000,00 46.000,00 80.000,00     4.000,00     126.000,00     

71 
Изградња тротоара у дужини 

од 300 m (МЗ Ободник) 
97 22.533,00 22.533,00         5.533,00     17.000,00     

72 
Санација водовода Црнићи и 

Савићи (МЗ Вагани) 
96 5.000,00     5.000,00     5.000,00           

73 

Санација водовода 

Каруповићи и Засеље (МЗ 

Вагани) 

96 3.000,00     3.000,00     3.000,00           

74 
Изградња водовода Бибићи 

(МЗ Вагани) 
95 20.000,00   5.000,00 15.000,00     5.000,00     15.000,00     

75 

Санација објекта за дневни 

боравак школске дјеце (дио 

зграде радничког 

универзитета) 

95 80.000,00       80.000,00   40.000,00       40.000,00   

76 

Модернизација пута у МЗ 

Врбањци поред Стамбене 

задруге у дужини од 150 m 

95 20.000,00 20.000,00         20.000,00           



77 

Изградња обилазнице мост 

Ново село - Марића поток (МЗ 

Забрђе) 

94 200.000,00     200.000,00           100.000,00 100.000,00   

78 

Изградња фекалне 

канализације Рипиште - 

Пилана - Ново гробље 

94 150.000,00   50.000,00 50.000,00 50.000,00   50.000,00     100.000,00     

79 

Израда канализације 

(Видовданска, Николе Пашића 

и Владике Николаја 

Велимировића) 

94 50.000,00   25.000,00 25.000,00     50.000,00           

80 

Изградња тротоара у 

Ободнику, од центра МЗ до 

ОШ 

93 15.000,00   15.000,00       15.000,00           

81 
Изградња нове трасе пута 

Грабовачка ријека - Ограде 
93  30.000,00     30.000,00     30.000,00           

82 

Пробијање трасе пута 

Радмановићи - Језеро -

Ћуковац (МЗ Вагани) 

93 10.000,00   10.000,00               10.000,00   

83 
Асфалтирање локалног пута 

Врбањци-Сердари 
92 30.000,00   30.000,00               30.000,00   

84 

Просијецање нове трасе пута 

Грабовица-Петровићи-

Ђекановићи 

92 10.000,00     10.000,00             10.000,00   

85 

Изградња уличне расвјете у 

Липљу (засеоци Божићи, 

Томићи и Петровићи) 

91 10.000,00     5.000,00 5.000,00   5.000,00       5.000,00   

86 

Завршетак асфалтирања пута у 

Лаушима - (I дионица 390 m; 

II дионица x m) 

90  87.000,00 42.000,00   45.000,00     87.000,00           

87 
Улична расвјета у МЗ 

Шипраге (Терзе) 
89  30.000,00     30.000,00             30.000,00   

88 
Изградња објекта МЗ и 

амбуланте  у МЗ Забрђе 
89 80.000,00     40.000,00 40.000,00   40.000,00       40.000,00   

89 
Покривање објекта у 

Шипрагама 
89 5.000,00   5.000,00       5.000,00           

90 

Рјешавање проблема питке 

воде-измјена кабла за воду-

Видовданска улица 

88 10.000,00   10.000,00       10.000,00           

91 

Успостава видео надзора на 

кључним инфраструктурним и 

јавним објектима 

87 25.000,00   25.000,00               25.000,00   



92 
Санација водовода постојеће 

мреже у Забрђу 
87 50.000,00   50.000,00       20.000,00       30.000,00   

93 
Постављање расвјете у МЗ 

Врбањци-Пруга (Штрека) 
87 10.000,00 6.000,00 4.000,00       10.000,00           

94 

Реконструкција зграде центра 

за културу, спорт и 

информисање (дио зграде 

радничког универзитета) 

86 150.000,00     150.000,00     50.000,00     100.000,00     

95 
Наставак асфалтирања улице  

Живојина Мишића 
86 60.000,00   60.000,00       10.000,00       50.000,00   

96 
Расвјета на стадиону код ОШ 

у Котор Варошу 
85 5.000,00   5.000,00       5.000,00           

97 

Рестаурација и заштита 

стећака-Пројектна 

документација 

85 10.000,00         10.000,00       10.000,00     

98 
Топлификација града - 

Пројектна документација 
85 50.000,00       50.000,00   10.000,00       40.000,00   

99 
Изградња игралишта у засеоку 

Раштани 
85 15.000,00       15.000,00   15.000,00           

100 
Асфалтирање пута Ободник-

камен-Борци (до цркве) 
83 60.000,00   50.000,00 10.000,00     60.000,00           

101 

Модернизација приступног 

пута на водозахвату Бијело 

поље 

82 50.000,00         50.000,00         50.000,00   

102 
Дјечије игралиште на 

Бреговима 
82 10.000,00     10.000,00     10.000,00           

103 

Санација подручне 

ОШ"Петар Петровић 

Његош" Ободник 

81 250.000,00   50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00       250.000,00     

104 
Улична расвјета у МЗ 

Масловаре (центар) 
81  17.318,00 14.600,00 2.718,00       17.318,00           

105 
Санација водовода Столићи - 

Јолџићи (МЗ Вагани) 
81 5.000,00     5.000,00     5.000,00           

106 
Завршетак асфалтирање улице 

у дужини од 500 m (Колона) 
81 50.000,00     25.000,00 25.000,00   50.000,00           

107 
Спајање расвјете Ободник-

Масловаре- завршетак 
80 7.200,00 7.200,00         7.200,00           

108 
Спајање расвјете до села 

Раштани 
80 20.000,00 7.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00   20.000,00           



109 

Уређење излетишта са 

базенима за купање у 

Грабовачкој ријеци 

80 20.000,00         20.000,00       20.000,00     

110 
Санације сеоских водовода у 

Шипрагама 
79  20.000,00     10.000,00 10.000,00         20.000,00     

111 
Санација водоводног система 

у МЗ Липље 
79 40.000,00     20.000,00 20.000,00         40.000,00     

112 Набавка опреме за КУД-ове 79 30.000,00     15.000,00 15.000,00   30.000,00           

113 

Електрификација насеља 

(Дуратовци, Вишевице, 

Баштина, Билице, Тешићи, 

Горње Зебе, Плитска, Растик, 

Орахова, Маљева, 

Савановићи, Паливук, 

Присочка, Бурча, Борци) 

79 930.000,00 60.000,00 80.000,00 250.000,00 250.000,00 290.000,00       930.000,00     

114 
Водовод Благојевићи (МЗ 

Грабовица) 
78 10.000,00         10.000,00 5.000,00       5.000,00   

115 
Изградња моста на путу 

Вагани - Синкићи 
78 7.000,00   7.000,00       7.000,00           

116 
Изградња базена за купање у 

Шипрагама 
78 200.000,00         200.000,00       200.000,00     

117 
Aсфалтирање пута Присоје - 

Подосоје (МЗ Забрђе) 
76 100.000,00       100.000,00         100.000,00     

118 
Изградња игралишта Баре - 

Лауши 
76 15.000,00         15.000,00 15.000,00           

119 

Изградња нових траса 

путева -МЗ Вагани-Берића 

Брдо-Пољанак (700 м) и 

Јаворани - Засеље (350м) 

75 5.000,00   5.000,00               5.000,00   

120 
Асфалтирање-спајање пута 

Вукове њиве до Запони 
74 75.000,00       25.000,00 50.000,00 75.000,00           

121 

Изградња моста у 

Јефтимирима на ријеци 

Језерка 

73 20.000,00     20.000,00           20.000,00     

122 

Aсфалтирање пута Дубоки 

поток - Кобаш - Кременик (МЗ 

Забрђе) (500 m) 

72 50.000,00   20.000,00 30.000,00           50.000,00     

123 
Санација старе основне школе 

у Крушеву Брду 
72 20.000,00         20.000,00       20.000,00     

124 

Реконструкција пута од улице 

Краља Милутина према 

Баштини (дионица 637 m) 

71 67.300,00 67.300,00         67.300,00           



125 
Канализација у Доситејевој 

улици 
71                         

126 
Асфалтирање пута Товладић - 

Ћосићи 250 m 
71 32.000,00     16.000,00 16.000,00   32.000,00           

127 
Објекат за сахране и даће 

(парастосе) - МЗ Масловаре 
71 30.000,00     30.000,00     30.000,00           

128 
Асфалтирање дворишта 

борачке зграде 
70 40.000,00     40.000,00     40.000,00           

129 
Изградња трасе пута Ескићи 

-Радонићи - Доњи Ескићи  
70 10.000,00     10.000,00             10.000,00   

130 
Реновирање старе ОШ у 

Грабовици 
69 60.000,00         60.000,00       60.000,00     

131 

Израда пројектне 

документације за градњу 

водовода (Каламанде) 

68 3.000,00   3.000,00       3.000,00           

132 

Оборинска канализација у МЗ 

Врбањци (центар МЗ; 

Керезовић) 

66 31.220,00 21.220,00 10.000,00       4.220,00     17.000,00 10.000,00   

133  Уклањање дивљих депонија 66 40.000,00   10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00       40.000,00     

134 
Модернизација пута Забрђе - 

Кобаш 535 м 
66 43.000,00 43.000,00         26.000,00     17.000,00     

135 
Базен за купање и висећи мост 

у Масловарама 
64 168.000,00       168.000,00   40.000,00   40.000,00 88.000,00     

136 
Пресвлачење асфалтом мостa 

Лујићи према цркви 
64 10.000,00   10.000,00       10.000,00           

137 

Санација и изградња тротоара 

од потока Узломац до улице 

Милоша Обилића 

64 10.000,00   10.000,00       10.000,00           

138 

Постављање расвјете на 

Регионалном путу Ободник - 

Шипраге у дужини од 500 m 

63 10.000,00     10.000,00     10.000,00           

139 
Aсфалтирање пута Јасик - 

Поповац 700 m (МЗ Забрђе) 
62 80.000,00   80.000,00       40.000,00   40.000,00       

140 
Асфалтирање пута за 

Грабовачку Ријеку, 1400 м 
62 120.000,00     50.000,00 50.000,00 20.000,00 100.000,00   20.000,00       



141 Асфалтирање према Јошићима 62 100.000,00       50.000,00 50.000,00 100.000,00           

142 Насипање пута Лединци 62 8.000,00   8.000,00       8.000,00           

143 

Израда тротоара у улици 

Боре Станковића у Котор 

Варошу 

61 10.000,00     10.000,00     10.000,00           

144 

Aсфалтирање пута Товладић 

(Читлук) - Бабићи (МЗ Забрђе) 

700 м 

60 100.000,00       50.000,00 50.000,00 50.000,00     50.000,00     

145 
Реновирање старе ОШ у МЗ 

Шипраге 
60 80.000,00         80.000,00       80.000,00     

146 Иградња 3 моста у Липљу 59 50.000,00   30.000,00 20.000,00     20.000,00       30.000,00   

147 
Базен за питку воду - санација 

Горње Масловаре 
59 10.000,00 10.000,00         10.000,00           

148 
Водоводна мрежа Лакићи - 

Петрушићи 
58 30.000,00   30.000,00           10.000,00 20.000,00     

149 
Реконструкција водовода у 

центру Лауша 
58  30.000,00     30.000,00         10.000,00 20.000,00     

150 

Улична расвјета - Улице, 

Стопански и Црквеница 

(три стуба)  

57  3.000,00   3.000,00       3.000,00           

151 

Просијецање пута Товладић - 

Верићи -Урије (МЗ Забрђе) 1 

км 

56 50.000,00         50.000,00 30.000,00   10.000,00 10.000,00     

152 
Изградња моста у Вечићима 

на потоку Јабушњак 
56 10.000,00   10.000,00           10.000,00       

153 

Обезбјеђење земљишта за 

изградњу игралишта у 

Бодњику 

55 10.000,00       10.000,00   10.000,00           

154 
Водоводна мрежа Трешњице - 

Масловаре 
54 20.000,00     20.000,00         10.000,00 10.000,00     

155 
Асфалтирање пута Товладић - 

Урије - Рашче Брдо   1 км 
54 100.000,00     100.000,00     50.000,00     50.000,00     

156 Асфалтирање према Беблуку 54 42.000,00       22.000,00 20.000,00 42.000,00           



157 
Санација спомен костурнице у 

граду 
53 25.000,00   25.000,00             25.000,00     

158 

Модернизација пута Дабовци ( 

Дабовци- Православно гробље 

1 km; Дабовци - Новаци 280 

m) 

53 80.800,00 30.800,00   50.000,00     30.800,00     50.000,00     

159 Мост Гариште (МЗ Грабовица) 52 25.000,00   25.000,00       5.000,00   5.000,00 15.000,00     

160 

Санација водовода и изградња 

базена у МЗ Крушево Брдо 

(Новаковићи, Јанковићи, 

центар МЗ, водовод Црепови) 

52 50.000,00   10.000,00 20.000,00 20.000,00   5.000,00     45.000,00     

161 
Санација зграде МЗ Крушево 

Брдо 
51 50.000,00         50.000,00 25.000,00     25.000,00     

162 
Асфалтирање приступног пута 

до гробља Раштани 
50 36.230,00 36.230,00         1.360,00 34.870,00         

163 

Асфалтирање пута Шипраге - 

Терзе - Црквеница (I дионица 

400 m; II дионица x m) 

49 320.000,00 44.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 4.000,00     316.000,00     

164 
Изградња градског парка у 

ужем центру-Идејни пројекат 
48 5.000,00         5.000,00 5.000,00 

          

165 

Санација, проширење и 

насипање пута према 

Бутровачи 

48 5.000,00     5.000,00     5.000,00 

          

166 

Водозахват и појачање 

изворишта - школски водовод 

у Ваганима 

47 5.000,00   5.000,00       5.000,00           

167 
Изградња тротоара Баре - 

Масловаре, 600 м 
46 70.000,00     70.000,00           70.000,00     

168 

Изградња водовода у 

Варјачама (Шкорићи - Осоје) 

МЗ Вагани 2,5 км 

45 10.000,00     10.000,00           10.000,00     

169 
Изградња моста у Доњим 

Борцима на потоку Марковац 
44 7.000,00       7.000,00   7.000,00           

170 

Наставак асфалтирања пута 

Доњи Ободник- православно 

гробље - Кукавице 500 м 

41 50.170,00 50.170,00         1.460,00 48.710,00         

171 
Улична расвјета у засеоку 

Божичковићи 
36 40.000,00         40.000,00 30.000,00   10.000,00       



172 
Пут Колона - десна страна 

према Борићима 
35 70.000,00     20.000,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00     20.000,00     

173 
Модернизација пута 

Микановићи - Дубока 1,2 km 
32 140.000,00     40.000,00 40.000,00 60.000,00 100.000,00     40.000,00     

174 
Изградња тротоара Чепак - 

Стисле 
30 50.000,00       50.000,00         50.000,00     

175 
Улична расвјета Крушево 

Брдо - центар 
29 10.000,00   10.000,00       10.000,00           

176 
Расвјета у улици Доситеја 

Обрадовића 
28 10.000,00     10.000,00     10.000,00           

177 
Санација клизишта у насељу 

Колона 
26 15.000,00       15.000,00   10.000,00       5.000,00   

178 
Улична расвјета у засеоку 

Лујићи 
26 10.000,00 3.500,00 3.500,00 3.000,00     10.000,00           

179 
Санација постојеће зграде 

мјесне заједнице Врбањци 
25 10.000,00         10.000,00 10.000,00           

180 

Асфалтирање улице крај 

Партизанског гробља у МЗ 

Масловаре, 250 m 

23 15.000,00     15.000,00     15.000,00           

181 

Наставак асфалтирања путева 

у засеоку Раштани у 

Масловарама ( крак: Вукове 

њиве-Запони - Раштани 65 m, 

крак: Вукове Њиве- Брежђе 60 

m, крак: Раштани - Бојићи) 

23 172.300,00 35.300,00 37.000,00 50.000,00 50.000,00   35.300,00     137.000,00     

182 
Наставак асфалтирања путева 

у засеоку Лауши 
23 15.000,00       15.000,00   10.000,00   5.000,00       

183 
Санација старе основне школе 

у МЗ Масловаре 
23 100.000,00         100.000,00         100.000,00   

184 
Санација мостова и пропуста у 

засеоку Јошићи 
22 10.000,00     10.000,00     10.000,00           

185 

Пробијање пута Пилиповина - 

Шепирице од 800 метара у МЗ 

Крушево Брдо 

22 15.000,00       15.000,00           15.000,00   

186 
Реконструкција стадиона ФК 

Младост 
22 45.000,00       25.000,00 20.000,00       45.000,00     



187 
Реновирање зграде мјесног 

уреда у Липљу 
21 15.000,00         15.000,00 15.000,00           

188 
Опремање старе школе у 

Шипрагама 
21 50.000,00         50.000,00       50.000,00     

189 
Водовод Чабрићи, водовод 

Чолићи - Звијерци 
19 15.000,00     15.000,00     15.000,00           

190 

Реконструкција мјесног 

водовода Чуднић-МЗ Крушево 

Брдо 

19 10.000,00     10.000,00     5.000,00     5.000,00     

191 Пут према Мјешакушама 18 20.000,00       20.000,00   20.000,00           

192 
Пут према Борцима (Смиљићи 

- црква - Борци) 
18 50.000,00       20.000,00 30.000,00     5.000,00 15.000,00 30.000,00   

193 
Асфалтирање пута према 

Јовичићима (МЗ Масловаре) 
18 40.000,00     20.000,00 20.000,00   30.000,00   10.000,00       

194 
Асфалтирање пута у засеоку 

Лујићи, МЗ Грабовица 
18 20.000,00       20.000,00         20.000,00     

195 

Модернизација пута Вагани-

Засеље (I дионица 350 m и II 

дионица 210 m) 

18 70.800,00 70.800,00         70.800,00           

196 
Санација улице Васе Пелагића 

(према црпилишту) 
17 30.000,00       30.000,00         30.000,00     

197 Расвјета Горње Коториште 16 5.000,00     5.000,00     5.000,00           

198 
Електрификација насеља 

Траљићи 
15 40.000,00       40.000,00   10.000,00     30.000,00     

199 
Изградња моста Пезићи у МЗ 

Вагани 
14 10.000,00       10.000,00         10.000,00     

200 
Модернизација пута од школе 

у Ваганима до Бибића 
14 100.000,00       50.000,00 50.000,00       100.000,00     

201 

Идејни пројекат изградње 

канализације у насељу 

Рипиште (улице:Видовданска, 

Николе Пашића, Владике 

Николаја Велимировића) 

14 10.000,00     10.000,00     10.000,00           

202 

Асфалтирање и уређење круга 

Дом здравља "Св, 

Пантелејмон" и паркинга ДЗ 

  125.229,00 125.229,00         125.229,00           



203 

Измјештање спомен обиљежја 

борцима отаџбинског рата у 

МЗ Масловаре 

  15.000,00   15.000,00       15.000,00           

204 
Постављање расвјете у насељу 

Рипиште улица Иве Андрића 
  1.400,00 1.400,00         1.400,00           

205 
Постављање расвјете у насељу 

Рипиште улица Видовданска 
  4.400,00 4.400,00         4.400,00           

206 

Постављање расвјете у насељу 

Плане: крак према центру и 

крак према Марковића брани 

  5.550,00 5.550,00         5.550,00           

207 

Постављање расвјете у МЗ 

Забрђе Центар и дио насеља 

Подосоје 

  4.550,00 4.550,00         4.550,00           

208 
Постављање расвјете у насељу 

Језерка (дио) 
  3.600,00 3.600,00         3.600,00           

209 Расвјета Лауши (дио)   8.180,00 8.180,00         8.180,00           

210 Расвјета Колона (дио)   6.600,00 6.600,00         6.600,00           

211 
Пут Старе Масловаре - 

наставак (50 m) 
  6.700,00 6.700,00         6.700,00           

212 
Пут Доњи Варош - Баштина 

(200 m) 
  22.410,00 22.410,00         22.410,00           

213 Пут Тепићи-Савићи (400 m)   39.900,00 39.900,00         22.900,00     17.000,00     

214 
Пут Каламанде - Православна 

црква (270 m) 
  33.300,00 33.300,00         16.300,00     17.000,00     

215 
Пут Топаловићи - МЗ Забрђе 

(270 m) 
  32.000,00 32.000,00         2.000,00     30.000,00     

216 Пут Подбрђе    45.000,00 45.000,00               45.000,00     

217 
Пут Слатина (I дионица 86 m; 

II дионица 85 m) 
  15.250,00 15.250,00         15.250,00           

218 
Обалоутврда Трг - завршетак 

радова 
  3.400,00 3.400,00         3.400,00           



219 
Зграда Ургентни центар 

(завршетак) 
  6.950,00 6.950,00         6.950,00           

220 Зграда Дјечији вртић   21.620,00 21.620,00         21.620,00           

221 
Дом културе Масловаре- 

опремање 
  17.000,00 17.000,00               17.000,00     

222 Игралиште Ободник   22.300,00 22.300,00         5.300,00     17.000,00     

223 
Модернизација пута Доње 

Липље - Зеленика (300 м) 
  50.000,00 50.000,00         50.000,00           

224 
Уређење зборишта Јанковића 

Брдо - МЗ Крушево Брдо 
  20.000,00 20.000,00         20.000,00           

225 

Модернизација улице 

Борјанска Котор Варош (160 

м) 

  20.000,00 20.000,00         20.000,00           

226 
Санација десне обале Врбање 

из средстава Воде РС 
  53.000,00 53.000,00                 53.000,00   

227 
Путна инфраструктура 

Масловаре (Влада РС) 
  130.000,00 130.000,00               130.000,00     

228 Библиотека (Влада РС)   80.000,00 80.000,00               80.000,00     

229 
ОШ Петар Петровић Његош 

(Влада Србије) 
  200.000,00 200.000,00               200.000,00     

  
УКУПНО 18.902.465,00 3.106.668,00 2.606.302,00 5.599.356,00 3.637.400,00 3.952.739,00 3.452.200,00 591.860,00 190.000,00 12.803.405,00 1.115.000,00 750.000,00 

  
  

            
Број: 01-022- 73/18   

     
ПРЕДСЈЕДНИК  

     Датум:  03.08. 2018. године   

     
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Котор Варош   

     

Ибрахим Палић, с.р. 

      

 

 



3. ПРОЈЕКТИ ПО ОБЛАСТИМА 2018-2022 

         
3.1. ГРУПА ПУТЕВИ И МОСТОВИ 

           

               

Бр. Назив пројекта Бодови 
Вриједност 

пројекта 

Потребна средства по годинама 

Извори финансирања 

Буџет општине 

Грађани Донације ПП и ЈС Остало 
2018 2019 2020 2021 2022 

Властита 

улагања 
Кредити 

1 

Санација оштећења коловозног застора на дијелу 

локалног пута Забрђе-Шибови-Товладић, 

ДИОНИЦА Спој М-4 Бања Лука-Теслић-мост 

Шибови, Л=495,00 м 

185 31.500,00 31.500,00               31.500,00     

2 
Пут Вагани - Рађићи (дионица школа -

Ђурашиновићи) 
165 900.000,00   450.000,00 450.000,00           900.000,00     

3 Модернизација пута Д Ободник - Дабовци 500 m 154 58.500,00 22.458,00 36.042,00       58.500,00           

4 Модернизација пута Забрђе-Ново Село 630 m 149 51.280,00 51.280,00           51.280,00         

5 Модернизација пута Језерка - Гарићи 140 183.354,00 27.568,00 25.786,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00       183.354,00     

6 
Асфалтирање пута у Шипрагама (мост на улазу -

пијаца) 700 м 
139  80.000,00         80.000,00       80.000,00     

7 
Модернизација дионице пута мост Бобас-

Кукавице 
138 96.356,00   96.356,00             96.356,00     

8 
Асфалтирање улице Патријарха Павла на Новом 

насељу Баре (х метара) 
132 143.682,00   70.000,00 73.682,00           143.682,00     

9 
Асфалтирање улица на Новом насељу Баре и 

улице код гробља у насељу Баре у дужини 150 m 
132 500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 15.300,00     484.700,00     

10 
Просијецање трасе Гламочаци - Варјаче - 

Шкорићи 
123  7.000,00   7.000,00               7.000,00   

11 
Модернизација локалног пута Вишевице - 

Зубовићи 
114  140.000,00         140.000,00       140.000,00     

12 Асфалтирање пута Баре - Језерка  113 250.000,00 28.400,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00 28.400,00     221.600,00     

13 Асфалтирање локалног пута "Јамиште" 111 35.000,00   35.000,00       35.000,00           

14 
Наставак асфалтирања улице Доситеја 

Обрадовића 
109 30.000,00   15.000,00 15.000,00     15.000,00     15.000,00     

15 Изградња тротоара у Забрђу - центар 106  160.000,00     80.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00     120.000,00     

16 
Асфалтирање пута уз Босанку (дионица 

Ханифићи) 
104 80.000,00       80.000,00         60.000,00 20.000,00   

17 
Санација Старог градског моста (пројектовање и 

санација) 
103 80.000,00       80.000,00         80.000,00     

18 Изградња тротоара Слатина - Забрђе 2 км 100 300.000,00     200.000,00 100.000,00   150.000,00       150.000,00   



19 Изградња тротоара до Липе (МЗ Врбањци) 100 80.000,00     80.000,00     40.000,00       40.000,00   

20 
Изградња тротоара у дужини од 300 m (МЗ 

Ободник) 
97 22.533,00 22.533,00         5.533,00     17.000,00     

21 
Модернизација пута у МЗ Врбањци поред 

Стамбене задруге у дужини од 150 m 
95 20.000,00 20.000,00         20.000,00           

22 
Изградња обилазнице мост Ново село - Марића 

поток (МЗ Забрђе) 
94 200.000,00     200.000,00           100.000,00 100.000,00   

23 
Изградња тротоара у Ободнику, од центра МЗ до 

ОШ 
93 15.000,00   15.000,00       15.000,00           

24 
Изградња нове трасе пута Грабовачка ријека - 

Ограде 
93  30.000,00     30.000,00     30.000,00           

25 
Пробијање трасе пута Радмановићи - Језеро -

Ћуковац (МЗ Вагани) 
93 10.000,00   10.000,00               10.000,00   

26 
Асфалтирање локалног пута Врбањци-

Сердари 
92 30.000,00   30.000,00               30.000,00   

27 
Просијецање нове трасе пута Грабовица-

Петровићи-Ђекановићи 
92 10.000,00     10.000,00             10.000,00   

28 
Завршетак асфалтирања пута у Лаушима - (I 

дионица 390 m; II дионица x m) 
90  87.000,00 42.000,00   45.000,00     87.000,00           

29 Наставак асфалтирања улице  Живојина Мишића 86 60.000,00   60.000,00       10.000,00       50.000,00   

30 
Асфалтирање пута Ободник-камен-Борци (до 

цркве) 
83 60.000,00   50.000,00 10.000,00     60.000,00           

31 
Модернизација приступног пута на водозахвату 

Бијело поље 
82 50.000,00         50.000,00         50.000,00   

32 
Завршетак асфалтирање улице у дужини од 500 m 

(Колона) 
81 50.000,00     25.000,00 25.000,00   50.000,00           

33 Изградња моста на путу Вагани - Синкићи 78 7.000,00   7.000,00       7.000,00           

34 
Aсфалтирање пута Присоје - Подосоје (МЗ 

Забрђе) 
76 100.000,00       100.000,00         100.000,00     

35 

Изградња нових траса путева -МЗ Вагани-

Берића Брдо-Пољанак (700 м) и Јаворани - 

Засеље (350м) 

75 5.000,00   5.000,00               5.000,00   

36 
Асфалтирање-спајање пута Вукове њиве до 

Запони 
74 75.000,00       25.000,00 50.000,00 75.000,00           

37 
Изградња моста у Јефтимирима на ријеци 

Језерка 
73 20.000,00     20.000,00           20.000,00     

38 
Aсфалтирање пута Дубоки поток - Кобаш - 

Кременик (МЗ Забрђе) (500 m) 
72 50.000,00   20.000,00 30.000,00           50.000,00     

39 
Реконструкција пута од улице Краља Милутина 

према Баштини (дионица 637 m) 
71 67.300,00 67.300,00         67.300,00           

40 Асфалтирање пута Товладић - Ћосићи 250 m 71 32.000,00     16.000,00 16.000,00   32.000,00           

41 
Изградња трасе пута Ескићи -Радонићи - 

Доњи Ескићи  
70 10.000,00     10.000,00             10.000,00   

42 Модернизација пута Забрђе - Кобаш 535 м 66 43.000,00 43.000,00         26.000,00     17.000,00     



43 
Пресвлачење асфалтом мостa Лујићи према 

цркви 
64 10.000,00   10.000,00       10.000,00           

44 
Санација и изградња тротоара од потока Узломац 

до улице Милоша Обилића 
64 10.000,00   10.000,00       10.000,00           

45 
Aсфалтирање пута Јасик - Поповац 700 m (МЗ 

Забрђе) 
62 80.000,00   80.000,00       40.000,00   40.000,00       

46 Асфалтирање пута за Грабовачку Ријеку, 1400 м 62 120.000,00     50.000,00 50.000,00 20.000,00 100.000,00   20.000,00       

47 Асфалтирање према Јошићима 62 100.000,00       50.000,00 50.000,00 100.000,00           

48 Насипање пута Лединци 62 8.000,00   8.000,00       8.000,00           

49 
Израда тротоара у улици Боре Станковића у 

Котор Варошу 
61 10.000,00     10.000,00     10.000,00           

50 
Aсфалтирање пута Товладић (Читлук) - Бабићи 

(МЗ Забрђе) 700 м 
60 100.000,00       50.000,00 50.000,00 50.000,00     50.000,00     

51 Иградња 3 моста у Липљу 59 50.000,00   30.000,00 20.000,00     20.000,00       30.000,00   

52 
Просијецање пута Товладић - Верићи -Урије (МЗ 

Забрђе) 1 км 
56 50.000,00         50.000,00 30.000,00   10.000,00 10.000,00     

53 
Изградња моста у Вечићима на потоку 

Јабушњак 
56 10.000,00   10.000,00           10.000,00       

54 
Асфалтирање пута Товладић - Урије - Рашче 

Брдо   1 км 
54 100.000,00     100.000,00     50.000,00     50.000,00     

55 Асфалтирање према Беблуку 54 42.000,00       22.000,00 20.000,00 42.000,00           

56 

Модернизација пута Дабовци ( Дабовци- 

Православно гробље 1 km; Дабовци - Новаци 280 

m) 

53 80.800,00 30.800,00   50.000,00     30.800,00     50.000,00     

57 Мост Гариште (МЗ Грабовица) 52 25.000,00   25.000,00       5.000,00   5.000,00 15.000,00     

58 
Асфалтирање приступног пута до гробља 

Раштани 
50 36.230,00 36.230,00         1.360,00 34.870,00         

59 
Асфалтирање пута Шипраге - Терзе - Црквеница 

(I дионица 400 m; II дионица x m) 
49 320.000,00 44.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 4.000,00     316.000,00     

60 
Санација, проширење и насипање пута према 

Бутровачи 
48 5.000,00     5.000,00     5.000,00 

          

61 Изградња тротоара Баре - Масловаре, 600 м 46 70.000,00     70.000,00           70.000,00     

62 
Изградња моста у Доњим Борцима на потоку 

Марковац 
44 7.000,00       7.000,00   7.000,00           

63 
Наставак асфалтирања пута Доњи Ободник- 

православно гробље - Кукавице 500 м 
41 50.170,00 50.170,00         1.460,00 48.710,00         

64 Пут Колона - десна страна према Борићима 35 70.000,00     20.000,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00     20.000,00     

65 Модернизација пута Микановићи - Дубока 1,2 km 32 140.000,00     40.000,00 40.000,00 60.000,00 100.000,00     40.000,00     

66 Изградња тротоара Чепак - Стисле 30 50.000,00       50.000,00         50.000,00     

67 Санација клизишта у насељу Колона 26 15.000,00       15.000,00   10.000,00       5.000,00   

68 
Асфалтирање улице крај Партизанског гробља у 

МЗ Масловаре, 250 m 
23 15.000,00     15.000,00     15.000,00           



69 

Наставак асфалтирања путева у засеоку Раштани 

у Масловарама ( крак: Вукове њиве-Запони - 

Раштани 65 m, крак: Вукове Њиве- Брежђе 60 m, 

крак: Раштани - Бојићи) 

23 172.300,00 35.300,00 37.000,00 50.000,00 50.000,00   35.300,00     137.000,00     

70 Наставак асфалтирања путева у засеоку Лауши 23 15.000,00       15.000,00   10.000,00   5.000,00       

71 Санација мостова и пропуста у засеоку Јошићи 22 10.000,00     10.000,00     10.000,00           

72 
Пробијање пута Пилиповина - Шепирице од 800 

метара у МЗ Крушево Брдо 
22 15.000,00       15.000,00           15.000,00   

73 Пут према Мјешакушама 18 20.000,00       20.000,00   20.000,00           

74 Пут према Борцима (Смиљићи - црква - Борци) 18 50.000,00       20.000,00 30.000,00     5.000,00 15.000,00 30.000,00   

75 
Асфалтирање пута према Јовичићима (МЗ 

Масловаре) 
18 40.000,00     20.000,00 20.000,00   30.000,00   10.000,00       

76 
Асфалтирање пута у засеоку Лујићи, МЗ 

Грабовица 
18 20.000,00       20.000,00         20.000,00     

77 
Модернизација пута Вагани-Засеље (I дионица 

350 m и II дионица 210 m) 
18 70.800,00 70.800,00         70.800,00           

78 
Санација улице Васе Пелагића (према 

црпилишту) 
17 30.000,00       30.000,00         30.000,00     

79 Изградња моста Пезићи у МЗ Вагани 14 10.000,00       10.000,00         10.000,00     

80 
Модернизација пута од школе у Ваганима до 

Бибића 
14 100.000,00       50.000,00 50.000,00       100.000,00     

81 Пут Старе Масловаре - наставак (50 m)   6.700,00 6.700,00         6.700,00           

82 Пут Доњи Варош - Баштина (200 m)   22.410,00 22.410,00         22.410,00           

83 Пут Тепићи-Савићи (400 m)   39.900,00 39.900,00         22.900,00     17.000,00     

84 Пут Каламанде - Православна црква (270 m)   33.300,00 33.300,00         16.300,00     17.000,00     

85 Пут Топаловићи - МЗ Забрђе (270 m)   32.000,00 32.000,00         2.000,00     30.000,00     

86 Пут Подбрђе    45.000,00 45.000,00               45.000,00     

87 Пут Слатина (I дионица 86 m; II дионица 85 m)   15.250,00 15.250,00         15.250,00           

88 
Модернизација пута Доње Липље - Зеленика (300 

м) 
  50.000,00 50.000,00         50.000,00           

89 
Модернизација улице Борјанска Котор Варош 

(160 м) 
  20.000,00 20.000,00         20.000,00           

90 Путна инфраструктура Масловаре (Влада РС)   130.000,00 130.000,00               130.000,00     

 

  УКУПНО 6.782.365,00 1.117.899,00 1.366.584,00 2.009.082,00 1.294.400,00 994.400,00 1.898.313,00 134.860,00 105.000,00 4.082.192,00 562.000,00 0,00 

               
Број: 01-022- 73/18 

       
ПРЕДСЈЕДНИК  

    Датум:  03.08. 2018. године 

       
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   
              Котор Варош 

       

Ибрахим Палић,с.р. 

     



 

3.2. ГРУПА РАСВЈЕТА И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА 2018-2022 

           

               

Бр. Назив пројекта Бодови 
Вриједност 

пројекта 

Потребна средства по годинама 

Извори финансирања 

Буџет општине 

Грађани Донације ПП и ЈС Остало 
2018 2019 2020 2021 2022 

Властита 

улагања 
Кредити 

1 
Наставак изградње расвјете у ул. Цара Душана 

и на Рипишту 
162 66.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 23.000,00 66.000,00           

2 Енергетска ефикасност-јавна расвјета 149 15.000,00   15.000,00       5.000,00     10.000,00     

3 
Постављање расвјете у Ободнику и 

Врбањцима 
138  13.000,00   13.000,00       13.000,00           

4 
Постављање и прикључак расвјете у насељима 

Слатина и Блатњак 
123  2.660,00 2.660,00         2.660,00           

5 Постављање расвјете у Доњем Варошу 102 7.000,00   7.000,00             7.000,00     

6 Постављање расвјете у Чепку 98 7.720,00 7.720,00         7.720,00           

7 
Изградња уличне расвјете у Липљу (засеоци 

Божићи, Томићи и Петровићи) 
91 10.000,00     5.000,00 5.000,00   5.000,00       5.000,00   

8 Улична расвјета у МЗ Шипраге (Терзе) 89  30.000,00     30.000,00             30.000,00   

9 
Постављање расвјете у МЗ Врбањци-Пруга 

(Штрека) 
87 10.000,00 6.000,00 4.000,00       10.000,00           

10 Расвјета на стадиону код ОШ у Котор Варошу 85 5.000,00   5.000,00       5.000,00           

11 Улична расвјета у МЗ Масловаре (центар) 81  17.318,00 14.600,00 2.718,00       17.318,00           

12 
Спајање расвјете Ободник-Масловаре- 

завршетак 
80 7.200,00 7.200,00         7.200,00           

13 Спајање расвјете до села Раштани 80 20.000,00 7.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00   20.000,00           

14 

Електрификација насеља (Дуратовци, 

Вишевице, Баштина, Билице, Тешићи, Горње 

Зебе, Плитска, Растик, Орахова, Маљева, 

Савановићи, Паливук, Присочка, Бурча, 

Борци) 

79 930.000,00 60.000,00 80.000,00 250.000,00 250.000,00 290.000,00       930.000,00     

15 
Постављање расвјете на Регионалном путу 

Ободник - Шипраге у дужини од 500 m 
63 10.000,00     10.000,00     10.000,00           

16 
Улична расвјета - Улице, Стопански и 

Црквеница (три стуба)  
57  3.000,00   3.000,00       3.000,00           

17 Улична расвјета у засеоку Божичковићи 36 40.000,00         40.000,00 30.000,00   10.000,00       

18 Улична расвјета Крушево Брдо - центар 29 10.000,00   10.000,00       10.000,00           

19 Расвјета у улици Доситеја Обрадовића 28 10.000,00     10.000,00     10.000,00           

20 Улична расвјета у засеоку Лујићи 26 10.000,00 3.500,00 3.500,00 3.000,00     10.000,00           



21 Расвјета Горње Коториште 16 5.000,00     5.000,00     5.000,00           

22 Електрификација насеља Траљићи 15 40.000,00       40.000,00   10.000,00     30.000,00     

23 
Постављање расвјете у насељу Рипиште улица 

Иве Андрића 
  1.400,00 1.400,00         1.400,00           

24 
Постављање расвјете у насељу Рипиште улица 

Видовданска 
  4.400,00 4.400,00         4.400,00           

25 
Постављање расвјете у насељу Плане: крак 

према центру и крак према Марковића брани 
  5.550,00 5.550,00         5.550,00           

26 
Постављање расвјете у МЗ Забрђе Центар и 

дио насеља Подосоје 
  4.550,00 4.550,00         4.550,00           

27 Постављање расвјете у насељу Језерка (дио)   3.600,00 3.600,00         3.600,00           

28 Расвјета Лауши (дио)   8.180,00 8.180,00         8.180,00           

29 Расвјета Колона (дио)   6.600,00 6.600,00         6.600,00           

  
УКУПНО 1.303.178,00 156.460,00 155.718,00 328.000,00 310.000,00 353.000,00 281.178,00 0,00 10.000,00 977.000,00 35.000,00 0,00 

               
Број: 01-022-73/18 

       
ПРЕДСЈЕДНИК  

    
Датум: 03.08. 2018. године 

       
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

  
              Котор Варош 

       

Ибрахим Палић,с.р. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. ГРУПА КАНАЛИЗАЦИЈА И ВОДОВОД 2018-2022 

           

               

Бр. Назив пројекта Бодови 
Вриједност 

пројекта 

Потребна средства по годинама 

Извори финансирања 

Буџет општине 

Грађани Донације ПП и ЈС Остало 
2018 2019 2020 2021 2022 

Властита 

улагања 
Кредити 

1 
Изградња канализационе мреже-секундарна 

канализација Крак 3-7 и прикључци (дио) 
229 100.000,00 100.000,00           ########         

2 

Санација изворишта Бијело поље на локацији 

водозахвата и израда одбране од поплава насеља 

Плане 

185 210.000,00 210.000,00           ########         

3 Водовод Шипраге - обнова водоводне мреже  149 40.000,00 40.000,00         40.000,00           

4 Изградња водовода Забрђе - I фаза 140 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00     4.400,00     295.600,00     

5 Водовод Радахова 140 254.274,00   100.000,00 154.274,00           254.274,00     

6 

Изградња водовода у МЗ Забрђе ( Подбрђе, Ново 

село, Подосоје, Присоје, Товладић, Читлук, 

Кременик, Дубоки поток, Поточани, Шибови) 

128 200.000,00   50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00       150.000,00   50.000,00 

7 Водовод Шибови - Читлук (МЗ Забрђе) 124 100.000,00       50.000,00 50.000,00       100.000,00     

8 
Водовод-замјена дотрајалих цијеви у дужини 1500 

метара (МЗ Врбањци) 
115 20.000,00     10.000,00 10.000,00   10.000,00     10.000,00     

9 
Изградња водовода у МЗ Масловаре-нови вод 

Јанковац-Масловаре 
111 50.000,00   50.000,00       50.000,00           

10 Изградња водовода у Каламандама  110 100.000,00   50.000,00 50.000,00     10.000,00     90.000,00     

11 Изградња водовода  у Дубокој 110 50.000,00     50.000,00           50.000,00     

12 

Изградња заштитног канала од хаварија на 

критичним локацијама у зони водозахвата и 

ободног канала Бијело поље 

110 200.000,00   100.000,00 100.000,00           100.000,00 100.000,00   

13 Изградња водовода Вечићи 100 900.000,00       500.000,00 400.000,00     

 

700.000,00   200.000,00 

14 
Повећање капацитета водовода у Доњем 

Ободнику 
99 20.000,00       20.000,00   15.000,00   5.000,00       

15 Санација водовода Кретићи - МЗ Вагани 99 5.000,00     5.000,00     5.000,00           

16 Изградња водовода МЗ Ободник - центар 99 100.000,00         100.000,00       100.000,00     

17 Санација водовода (Божичковић брдо) 99 80.000,00         80.000,00 80.000,00           

18 Санација водовода Црнићи и Савићи (МЗ Вагани) 96 5.000,00     5.000,00     5.000,00           

19 
Санација водовода Каруповићи и Засеље (МЗ 

Вагани) 
96 3.000,00     3.000,00     3.000,00           

20 Изградња водовода Бибићи (МЗ Вагани) 95 20.000,00   5.000,00 15.000,00     5.000,00     15.000,00     



21 
Изградња фекалне канализације Рипиште - Пилана 

- Ново гробље 
94 150.000,00   50.000,00 50.000,00 50.000,00   50.000,00     100.000,00     

22 
Израда канализације (Видовданска, Николе 

Пашића и Владике Николаја Велимировића) 
94 50.000,00   25.000,00 25.000,00     50.000,00           

23 
Рјешавање проблема питке воде-измјена кабла 

за воду-Видовданска улица 
88 10.000,00   10.000,00       10.000,00           

24 Санација водовода постојеће мреже у Забрђу 87 50.000,00   50.000,00       20.000,00       30.000,00   

25 
Санација водовода Столићи - Јолџићи (МЗ 

Вагани) 
81 5.000,00     5.000,00     5.000,00           

26 Санације сеоских водовода у Шипрагама 79  20.000,00     10.000,00 10.000,00         20.000,00     

27 Санација водоводног система у МЗ Липље 79 40.000,00     20.000,00 20.000,00         40.000,00     

28 Водовод Благојевићи (МЗ Грабовица) 78 10.000,00         10.000,00 5.000,00       5.000,00   

29 Канализација у Доситејевој улици 71                         

30 
Израда пројектне документације за градњу 

водовода (Каламанде) 
68 3.000,00   3.000,00       3.000,00           

31 
Оборинска канализација у МЗ Врбањци (центар 

МЗ; Керезовић) 
66 31.220,00 21.220,00 10.000,00       4.220,00     17.000,00 10.000,00   

32 Базен за питку воду - санација Горње Масловаре 59 10.000,00 10.000,00         10.000,00           

33 Водоводна мрежа Лакићи - Петрушићи 58 30.000,00   30.000,00           10.000,00 20.000,00     

34 Реконструкција водовода у центру Лауша 58  30.000,00     30.000,00         10.000,00 20.000,00     

35 Водоводна мрежа Трешњице - Масловаре 54 20.000,00     20.000,00         10.000,00 10.000,00     

36 

Санација водовода и изградња базена у МЗ 

Крушево Брдо (Новаковићи, Јанковићи, центар 

МЗ, водовод Црепови) 

52 50.000,00   10.000,00 20.000,00 20.000,00   5.000,00     45.000,00     

37 
Водозахват и појачање изворишта - школски 

водовод у Ваганима 
47 5.000,00   5.000,00       5.000,00           

38 
Изградња водовода у Варјачама (Шкорићи - 

Осоје) МЗ Вагани 2,5 км 
45 10.000,00     10.000,00           10.000,00     

39 Водовод Чабрићи, водовод Чолићи - Звијерци 19 15.000,00     15.000,00     15.000,00           

40 
Реконструкција мјесног водовода Чуднић-МЗ 

Крушево Брдо 
19 10.000,00     10.000,00     5.000,00     5.000,00     

41 

Идејни пројекат изградње канализације у насељу 

Рипиште (улице:Видовданска, Николе Пашића, 

Владике Николаја Велимировића) 

14 10.000,00     10.000,00     10.000,00           

  
УКУПНО 3.316.494,00 481.220,00 648.000,00 767.274,00 730.000,00 690.000,00 424.620,00 310.000,00 35.000,00 2.151.874,00 145.000,00 250.000,00 

               
  

 
 

           
Број: 01-022-73/18 

       
ПРЕДСЈЕДНИК  

    
Датум:  03.08. 2018. године 

       
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

  
              Котор Варош 

       

Ибрахим Палић,с.р. 

    



 

3.4. ГРУПА ОБЈЕКТИ 2018-2022 

           

               

Бр. Назив пројекта Бодови 
Вриједност 

пројекта 

Потребна средства по годинама 

Извори финансирања 

Буџет општине 

Грађани Донације ПП и ЈС Остало 
2018 2019 2020 2021 2022 

Властита 

улагања 
Кредити 

1 
Изградња игралишта у насељу Рипиште 

(раскрсница, горња страна) (укупно: 32412 КМ) 
180 24.450,00 24.450,00         7.450,00     17.000,00     

2 
Наставак изградње међународног кампа младих 

Товладић 
147 200.000,00     120.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00     180.000,00     

3 Изградња нове зграде локалне управе 140 500.000,00 500.000,00                   500.000,00 

4 
Израда идејног пројекта - Изградња отворених и 

затворених базена (Сточна пијаца) 
138 10.000,00         10.000,00 10.000,00           

5 
Изградња објеката за одмор на локацији 

Виленска Врела 
130 15.000,00   15.000,00       1.000,00     14.000,00     

6 Санација крова Аустроугарске школе 127 6.970,00 6.970,00         6.970,00 
    

  
    

7 Реконструкција старе аустроугарске школе 125 688.339,00       100.000,00 588.339,00       688.339,00     

8 Санација објекта МЗ Ободник 124 200.000,00   50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00       200.000,00     

9 Дјечији вртић и ОШ на Новом Насељу 122  400.000,00   5.000,00 195.000,00 200.000,00   5.000,00     395.000,00     

10 Планинска кућа на Виленском Врелима 122  35.000,00   5.000,00 30.000,00           35.000,00     

11 Опремање зграде фудбалског клуба 109 70.000,00 70.000,00               70.000,00     

12 Подршка за санацију планинарског дома Борци 97 5.000,00     5.000,00     5.000,00           

13 
Унапређење система централног гријања у 

спортској дворани и уређење дворане 
97 130.000,00 4.000,00 46.000,00 80.000,00     4.000,00     126.000,00     

14 
Санација објекта за дневни боравак школске дјеце 

(дио зграде радничког универзитета) 
95 80.000,00       80.000,00   40.000,00       40.000,00   

15 Изградња објекта МЗ и амбуланте  у МЗ Забрђе 89 80.000,00     40.000,00 40.000,00   40.000,00       40.000,00   

16 Покривање објекта у Шипрагама 89 5.000,00   5.000,00       5.000,00           

17 
Реконструкција зграде центра за културу, спорт и 

информисање (дио зграде радничког универзитета) 
86 150.000,00     150.000,00     50.000,00     100.000,00     

18 Изградња игралишта у засеоку Раштани 85 15.000,00       15.000,00   15.000,00           

19 Дјечије игралиште на Бреговима 82 10.000,00     10.000,00     10.000,00           

20 
Санација подручне ОШ"Петар Петровић 

Његош" Ободник 
81 250.000,00   50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00       250.000,00     

21 Изградња базена за купање у Шипрагама 78 200.000,00         200.000,00       200.000,00     



22 Изградња игралишта Баре - Лауши 76 15.000,00         15.000,00 15.000,00           

23 Санација старе основне школе у Крушеву Брду 72 20.000,00         20.000,00       20.000,00     

24 
Објекат за сахране и даће (парастосе) - МЗ 

Масловаре 
71 30.000,00     30.000,00     30.000,00           

25 Асфалтирање дворишта борачке зграде 70 40.000,00     40.000,00     40.000,00           

26 Реновирање старе ОШ у Грабовици 69 60.000,00         60.000,00       60.000,00     

27 Базен за купање и висећи мост у Масловарама 64 168.000,00       168.000,00   40.000,00   40.000,00 88.000,00     

28 Реновирање старе ОШ у МЗ Шипраге 60 80.000,00         80.000,00       80.000,00     

29 Санација спомен костурнице у граду 53 25.000,00   25.000,00             25.000,00     

30 Санација зграде МЗ Крушево Брдо 51 50.000,00         50.000,00 25.000,00     25.000,00     

31 
Санација постојеће зграде мјесне заједнице 

Врбањци 
25 10.000,00         10.000,00 10.000,00           

32 Санација старе основне школе у МЗ Масловаре 23 100.000,00         100.000,00         100.000,00   

33 Реконструкција стадиона ФК Младост 22 45.000,00       25.000,00 20.000,00       45.000,00     

34 Реновирање зграде мјесног уреда у Липљу 21 15.000,00         15.000,00 15.000,00           

35 Опремање старе школе у Шипрагама 21 50.000,00         50.000,00       50.000,00     

36 
Асфалтирање и уређење круга Дом здравља "Св, 

Пантелејмон" и паркинга ДЗ 
  125.229,00 125.229,00         125.229,00           

37 
Измјештање спомен обиљежја борцима 

отаџбинског рата у МЗ Масловаре 
  15.000,00   15.000,00       15.000,00           

38 Зграда Ургентни центар (завршетак)   6.950,00 6.950,00         6.950,00           

39 Зграда Дјечији вртић   21.620,00 21.620,00         21.620,00           

40 Дом културе Масловаре- опремање   17.000,00 17.000,00               17.000,00     

41 Игралиште Ободник   22.300,00 22.300,00         5.300,00     17.000,00     

42 Библиотека (Влада РС)   80.000,00 80.000,00               80.000,00     

43 ОШ Петар Петровић Његош (Влада Србије)   200.000,00 200.000,00               200.000,00     

 

  УКУПНО 4.270.858,00 1.078.519,00 216.000,00 800.000,00 768.000,00 1.408.339,00 568.519,00 0,00 40.000,00 2.982.339,00 180.000,00 500.000,00 

  
 

 
           

Број: 01-022-73/18 

       
ПРЕДСЈЕДНИК  

    Датум:  03.08. 2018. године 

       
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Котор Варош 

       

Ибрахим Палић,с.р. 

    

                



3.5. ГРУПА ЕКОЛОГИЈА 2018-2022 

           
               

Бр. Назив пројекта Бодови 
Вриједност 

пројекта 

Потребна средства по годинама 

Извори финансирања 

Буџет општине 

Грађани Донације ПП и ЈС Остало 
2018 2019 2020 2021 2022 

Властита 

улагања 
Кредити 

1 Санација/затварање градске депоније 184 460.000,00       260.000,00 200.000,00       460.000,00     

2 
Изградња пречистача отпадних вода у Котор 

Варошу (I фаза) 
174 1.450.000,00     1.450.000,00           1.450.000,00     

3 

Шеталиште Бјелине-Стари мост и санација 

десне обале Врбање и стазе на купалишту 

Бјелине (40 м) 

141 34.770,00 34.770,00         34.770,00           

4 

Уређење локација спортско-рекреативног 

садржаја (Растик, Узломац, Дубока, 

Јакотина, Грабовачка ријека, Жута Буква) 

128 60.000,00   20.000,00 20.000,00 20.000,00         60.000,00     

5 
Санација пјешачке стазе и фекалне 

канализације (дионица Трг-мост Котор) 
122  151.400,00 151.400,00         4.400,00 147.000,00         

6 
Изградња стазе парка природе Рујика (1000 

m) 
121 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00     40.000,00     

7 Уређење парка природе Рујика  121 130.000,00     50.000,00 50.000,00 30.000,00       130.000,00     

8 
Уређење корита ријеке Врбање и њених 

притока 
111 300.000,00   75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00       300.000,00     

9 Заштита и уређење 12 изворишта 107 60.000,00         60.000,00         60.000,00   

10 
Изградња и опремање мјерне станице за 

мјерење индикатора стања животне средине 
103 60.000,00         60.000,00 10.000,00     50.000,00     

11 Уређење излетишта-купалишта Брана 102 20.000,00     10.000,00 10.000,00   5.000,00       15.000,00   

12 
Рестаурација и заштита стећака-Пројектна 

документација 
85 10.000,00         10.000,00       10.000,00     

13 
Уређење излетишта са базенима за купање у 

Грабовачкој ријеци 
80 20.000,00         20.000,00       20.000,00     

14  Уклањање дивљих депонија 66 40.000,00   10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00       40.000,00     

15 
Изградња градског парка у ужем центру-

Идејни пројекат 
48 5.000,00         5.000,00 5.000,00 

          

16 Обалоутврда Трг - завршетак радова   3.400,00 3.400,00         3.400,00           

17 
Уређење зборишта Јанковића Брдо - МЗ 

Крушево Брдо 
  20.000,00 20.000,00         20.000,00           

18 
Санација десне обале Врбање из средстава 

Воде РС 
  53.000,00 53.000,00                 53.000,00   

 

  УКУПНО 2.927.570,00 272.570,00 115.000,00 1.625.000,00 435.000,00 480.000,00 92.570,00 147.000,00 0,00 2.560.000,00 128.000,00 0,00 

               Број: 01-022-73/18 

       
ПРЕДСЈЕДНИК  

    Датум:  03.08. 2018. године 

       
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Котор Варош 

       

Ибрахим Палић,с.р. 

     



 

3.6. ГРУПА ОСТАЛО 2018-2022 

           

               

Бр. Назив пројекта Бодови 
Вриједност 

пројекта 

Потребна средства по годинама 
Извори финансирања 

Буџет општине 

Грађани Донације ПП и ЈС Остало 
2018 2019 2020 2021 2022 

Властита 

улагања 
Кредити 

1 
Успостављање механизма управљања у 

Агроцентру Ободник  
166 5.000,00   5.000,00       5.000,00           

2 Уређење платоа на простору између 2 моста 141 50.000,00   25.000,00 25.000,00           50.000,00     

3 
Иницијатива за археолошко испитивање и 

уређење Старог града Котора 
134 2.000,00         2.000,00 2.000,00           

4 
Привођење намјени грађевинског 

земљишта-Стрелиште 
118 130.000,00   50.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 130.000,00           

5 
Успостава видео надзора на кључним 

инфраструктурним и јавним објектима 
87 25.000,00   25.000,00               25.000,00   

6 
Топлификација града - Пројектна 

документација 
85 50.000,00       50.000,00   10.000,00       40.000,00   

7 Набавка опреме за КУД-ове 79 30.000,00     15.000,00 15.000,00   30.000,00           

8 
Обезбјеђење земљишта за изградњу 

игралишта у Бодњику 
55 10.000,00       10.000,00   10.000,00           

  
УКУПНО 302.000,00 0,00 105.000,00 70.000,00 100.000,00 27.000,00 187.000,00 0,00 0,00 50.000,00 65.000,00 0,00 

               
Број: 01-022- 73/18 

       
ПРЕДСЈЕДНИК  

    
Датум:  03.08. 2018. године 

       
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Котор Варош 

       

Ибрахим Палић,с.р. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ЛИСТА ПРОЈЕКАТА У НАДЛЕЖНОСТИ ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ 2018-2022 

    
Бр. Назив пројекта Бодови Вриједност пројекта 

1 Асфалтирање  регионалног пута Шипраге - Крушево Брдо (4 км) 209 1.000.000,00 

2 Изградња заобилазнице Котор Варош 185   

3 
Реконструкција и изградња путева и мостова, рег. пут 413 (Соколине - 

Вишевице - Кнежево) 5 км 
186 1.000.000,00 

4 
Заобилазница око Котор Вароша - Пројектна документација и 

имовинско-правни односи 
185 60.000,00 

5 Асфалтирање пута Центар - Зеленика 2,6 км; мостови 76 1.000.000,00 

6 Пут Горњи Вагани - Кнежево - Бања Лука 52 50.000,00 

  

УКУПНО 3.110.000,00 

Напомена:  

 
 

Вриједности пројеката су процијењене на основу расположивих информација. 

 
 

   
 

Број: 01-022- 73/18 ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:  03.08. 2018. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Котор Варош Ибрахим Палић,с.р. 

 

 

5. ПРОЈЕКТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 2018-2022 

    

Бр. Назив пројекта Бодови Вриједност пројекта 

1 ЕЕ - Основна школа ,,Свети Сава" 181   

2 Енергетска ефикасност-јавна расвјета 149 15.000,00 

3 
ЕЕ - Дом здравља (Нова зграда Хитне помоћи и реконструкција 

старог објекта Дома здравља) 
143 1.135.000,00 

4 ЕЕ - Школе Врбањци, Масловаре, Забрђе 141   

5 ЕЕ - Спортска дворана (лед расвјета - рефлектори, калорифери) 139  100.000,00 

6 ЕЕ - Дјечији вртић 135   

7 ЕЕ - Зграда општине 133   

8 ЕЕ - Зграда радничког универзитета 131   

9 
ЕЕ - Средњошколски центар ,,Никола Тесла" (соларни панели - ел 

енергија и гријање) 
114 300.000,00 

  

УКУПНО 1.550.000,00 

Напомена:  

  
Да би се утврдила вриједност пројеката потребно је урадити енергетски преглед 

(енергетски аудит) објеката. 

 

 

   
 

Број: 01-022- 73/18 ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:  03.08. 2018. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               
Ибрахим Палић,с.р. 

6. ПРОЈЕКТИ САНАЦИЈЕ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА 2018-2022 

   
   

 
   

Бр. Назив пројекта Бодови 
Вриједност 

пројекта 

Потребна 

средства у 2018 

години 

Буџет општине 

Властита 

улагања Кредити 

1 
Модернизација пута Забрђе-Ново Село 630 

m 
149 51.280,00 51.280,00   51.280,00 



2 
Санација пјешачке стазе и фекалне 

канализације (дионица Трг-мост Котор) 
122  151.400,00 151.400,00 4.400,00 147.000,00 

3 
Асфалтирање приступног пута до гробља 

Раштани 
50 36.230,00 36.230,00 1.360,00 34.870,00 

4 
Наставак асфалтирања пута Доњи Ободник- 

православно гробље - Кукавице 500 м 
41 50.170,00 50.170,00 1.460,00 48.710,00 

  

 

УКУПНО 289.080,00 
289.080,00 7.220,00 281.860,00 

Број: 01-022- 73/18 

  
ПРЕДСЈЕДНИК  

 

Датум:  03.08. 2018. године 

  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

              Котор Варош 

  

Ибрахим Палић,с.р. 

  

 

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "БОБАС"а.д. КОТОР ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ 

   
          

Бр. Назив пројекта 

Укупна 

вриједност 

пројекта  

Потребна 

средства у 2018. 

год.  

Извори финансирања 

Буџет Кредит Грађани Донације 
ПП и 

ЈС 
Остало 

1 Изградња темеља за гараже 10.000,00 10.000,00 10.000,00           

2 
Набавка инструмента за 

даљинско очитавање воде 
9.500,00 9.500,00 9.500,00           

3 Набавка контејнера 25.000,00 25.000,00 10.000,00     15.000,00     

4 Реконструкција хлорне станице 50.000,00 50.000,00       50.000,00     

5 Изградња бунара 150.000,00 150.000,00       150.000,00     

6 Уређење радног простора 2.500,00 2.500,00 2.500,00           

 
УКУПНО 247.000,00 247.000,00 32.000,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 

          
Напомена:  

        Извор: КП Бобас Котор Варош 
 

                 Број: 01-022-73/18 

   
ПРЕДСЈЕДНИК  

   Датум:  03.08. 2018. године 

   
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               Котор Варош  

  

Ибрахим Палић,с.р. 

    

 
8. ГОДИШЊИ ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ КОТОР 

ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ 

      

  
  

        

Бр. Назив пројекта Бодови 
Вриједност 

пројекта 

Потребна 

средства у 

2018 

години 

Извори финансирања 

Буџет општине 

Грађа

ни 

Донациј

е 

ПП и 

ЈС Остало 

Власти

та 

улагањ

а 

Кредит

и 

1 

Изградња канализационе мреже-

секундарна канализација Крак 3-7 

и прикључци (дио) 

229 100.000,00 100.000,00   
100.000

,00 
        

2 

Санација изворишта Бијело поље 

на локацији водозахвата и израда 

одбране од поплава насеља Плане 

185 210.000,00 210.000,00   
210.000

,00 
        

3 

Санација оштећења коловозног 

застора на дијелу локалног пута 

Забрђе-Шибови-Товладић, 

ДИОНИЦА Спој М-4 Бања Лука-

Теслић-мост Шибови, Л=495,00 м 

185 31.500,00 31.500,00       
31.500,0

0 
    

4 

Изградња игралишта у насељу 

Рипиште (раскрсница, горња 

страна) (укупно: 32412 КМ) 

180 24.450,00 24.450,00 
7.450,0

0 
    

17.000,0
0 

    



5 
Наставак изградње расвјете у ул. 

Цара Душана и на Рипишту 
162 66.000,00 13.000,00 

13.000,
00 

          

6 
Модернизација пута Д Ободник - 

Дабовци 500 m 
154 58.500,00 22.458,00 

22.458,
00 

          

7 
Водовод Шипраге - обнова 

водоводне мреже  
149 40.000,00 40.000,00 

40.000,
00 

          

8 
Модернизација пута Забрђе-Ново 

Село 630 m 
149 51.280,00 51.280,00   

51.280,
00 

        

9 

Шеталиште Бјелине-Стари мост и 

санација десне обале Врбање и 

стазе на купалишту Бјелине (40 м) 

141 34.770,00 34.770,00 
34.770,

00 
          

10 
Изградња нове зграде локалне 

управе 
140 500.000,00 500.000,00           

500.000

,00 

11 Изградња водовода Забрђе - I фаза 140 300.000,00 100.000,00 
4.400,0

0 
    

95.600,0

0 
    

12 
Модернизација пута Језерка - 

Гарићи 
140 183.354,00 27.568,00       

27.568,0

0 
    

13 

Асфалтирање улица на Новом 

насељу Баре и улице код гробља у 

насељу Баре у дужини 150 m 

132 500.000,00 100.000,00 
15.300,

00 
    

84.700,0

0 
    

14 
Санација крова Аустроугарске 

школе 
127 6.970,00 6.970,00 

6.970,0

0     
  

    

15 
Постављање и прикључак расвјете 

у насељима Слатина и Блатњак 
123  2.660,00 2.660,00 

2.660,0

0 
          

16 

Санација пјешачке стазе и 

фекалне канализације (дионица 

Трг-мост Котор) 

122  151.400,00 151.400,00 
4.400,0

0 

147.000,

00 
        

17 
Изградња стазе парка природе 

Рујика (1000 m) 
121 50.000,00 10.000,00       

10.000,0

0 
    

18 Асфалтирање пута Баре - Језерка  113 250.000,00 28.400,00 
28.400,

00 
          

19 
Опремање зграде фудбалског 

клуба 
109 70.000,00 70.000,00       

70.000,0

0 
    

20 Постављање расвјете у Чепку 98 7.720,00 7.720,00 
7.720,0

0 
          

21 

Унапређење система централног 

гријања у спортској дворани и 

уређење дворане 

97 130.000,00 4.000,00 
4.000,0

0 
          

22 
Изградња тротоара у дужини од 

300 m (МЗ Ободник) 
97 22.533,00 22.533,00 

5.533,0

0 
    

17.000,0

0 
    

23 

Модернизација пута у МЗ 

Врбањци поред Стамбене 

задруге у дужини од 150 m 

95 20.000,00 20.000,00 
20.000,

00 
          

24 

Завршетак асфалтирања пута у 

Лаушима - (I дионица 390 m; II 

дионица x m) 

90  87.000,00 42.000,00 
42.000,

00 
          

25 
Постављање расвјете у МЗ 

Врбањци-Пруга (Штрека) 
87 10.000,00 6.000,00 

6.000,0

0 
          

26 
Улична расвјета у МЗ Масловаре 

(центар) 
81  17.318,00 14.600,00 

14.600,

00 
          

27 
Спајање расвјете Ободник-

Масловаре- завршетак 
80 7.200,00 7.200,00 

7.200,0

0 
          

28 Спајање расвјете до села Раштани 80 20.000,00 7.500,00 
7.500,0

0 
          

29 

Електрификација насеља 

(Дуратовци, Вишевице, Баштина, 

Билице, Тешићи, Горње Зебе, 

Плитска, Растик, Орахова, 

Маљева, Савановићи, Паливук, 

Присочка, Бурча, Борци) 

79 930.000,00 60.000,00       
60.000,0

0 
    

30 

Реконструкција пута од улице 

Краља Милутина према Баштини 

(дионица 637 m) 

71 67.300,00 67.300,00 
67.300,

00 
          

31 
Оборинска канализација у МЗ 

Врбањци (центар МЗ; Керезовић) 
66 31.220,00 21.220,00 

4.220,0

0 
    

17.000,0

0 
    

32 
Модернизација пута Забрђе - 

Кобаш 535 м 
66 43.000,00 43.000,00 

26.000,

00 
    

17.000,0

0 
    

33 
Базен за питку воду - санација 

Горње Масловаре 
59 10.000,00 10.000,00 

10.000,

00 
          

34 

Модернизација пута Дабовци ( 

Дабовци- Православно гробље 1 

km; Дабовци - Новаци 280 m) 

53 80.800,00 30.800,00 
30.800,

00 
          

35 
Асфалтирање приступног пута до 

гробља Раштани 
50 36.230,00 36.230,00 

1.360,0

0 

34.870,0

0 
        

36 

Асфалтирање пута Шипраге - 

Терзе - Црквеница (I дионица 400 

m; II дионица x m) 

49 320.000,00 44.000,00 
4.000,0

0 
    

40.000,0

0 
    



37 

Наставак асфалтирања пута Доњи 

Ободник- православно гробље - 

Кукавице 500 м 

41 50.170,00 50.170,00 
1.460,0

0 

48.710,0

0 
        

38 Улична расвјета у засеоку Лујићи 26 10.000,00 3.500,00 
3.500,0

0 
          

39 

Наставак асфалтирања путева у 

засеоку Раштани у Масловарама ( 

крак: Вукове њиве-Запони - 

Раштани 65 m, крак: Вукове 

Њиве- Брежђе 60 m, крак: 

Раштани - Бојићи) 

23 172.300,00 35.300,00 
35.300,

00 
          

40 

Модернизација пута Вагани-

Засеље (I дионица 350 m и II 

дионица 210 m) 

18 70.800,00 70.800,00 
70.800,

00 
          

41 

Асфалтирање и уређење круга 

Дом здравља "Св, Пантелејмон" и 

паркинга ДЗ 

  125.229,00 125.229,00 
125.229

,00 
          

42 
Постављање расвјете у насељу 

Рипиште улица Иве Андрића 
  1.400,00 1.400,00 

1.400,0

0 
          

43 
Постављање расвјете у насељу 

Рипиште улица Видовданска 
  4.400,00 4.400,00 

4.400,0

0 
          

44 

Постављање расвјете у насељу 

Плане: крак према центру и крак 

према Марковића брани 

  5.550,00 5.550,00 
5.550,0

0 
          

45 
Постављање расвјете у МЗ Забрђе 

Центар и дио насеља Подосоје 
  4.550,00 4.550,00 

4.550,0

0 
          

46 
Постављање расвјете у насељу 

Језерка (дио) 
  3.600,00 3.600,00 

3.600,0

0 
          

47 Расвјета Лауши (дио)   8.180,00 8.180,00 
8.180,0

0 
          

48 Расвјета Колона (дио)   6.600,00 6.600,00 
6.600,0

0 
          

49 
Пут Старе Масловаре - наставак 

(50 m) 
  6.700,00 6.700,00 

6.700,0

0 
          

50 
Пут Доњи Варош - Баштина (200 

m) 
  22.410,00 22.410,00 

22.410,

00 
          

51 Пут Тепићи-Савићи (400 m)   39.900,00 39.900,00 
22.900,

00 
    

17.000,0

0 
    

52 
Пут Каламанде - Православна 

црква (270 m) 
  33.300,00 33.300,00 

16.300,

00 
    

17.000,0

0 
    

53 
Пут Топаловићи - МЗ Забрђе (270 

m) 
  32.000,00 32.000,00 

2.000,0

0 
    

30.000,0

0 
    

54 Пут Подбрђе    45.000,00 45.000,00       
45.000,0

0 
    

55 
Пут Слатина (I дионица 86 m; II 

дионица 85 m) 
  15.250,00 15.250,00 

15.250,

00 
          

56 
Обалоутврда Трг - завршетак 

радова 
  3.400,00 3.400,00 

3.400,0

0 
          

57 
Зграда Ургентни центар 

(завршетак) 
  6.950,00 6.950,00 

6.950,0

0 
          

58 Зграда Дјечији вртић   21.620,00 21.620,00 
21.620,

00 
          

59 
Дом културе Масловаре- 

опремање 
  17.000,00 17.000,00       

17.000,0

0 
    

60 Игралиште Ободник   22.300,00 22.300,00 
5.300,0

0 
    

17.000,0

0 
    

61 
Модернизација пута Доње Липље 

- Зеленика (300 м) 
  50.000,00 50.000,00 

50.000,

00 
          

62 
Уређење зборишта Јанковића 

Брдо - МЗ Крушево Брдо 
  20.000,00 20.000,00 

20.000,

00 
          

63 
Модернизација улице Борјанска 

Котор Варош (160 м) 
  20.000,00 20.000,00 

20.000,

00 
          

64 
Санација десне обале Врбање из 

средстава Воде РС 
  53.000,00 53.000,00         

53.000

,00 
  

65 
Путна инфраструктура Масловаре 

(Влада РС) 
  130.000,00 130.000,00       

130.000,

00 
    

66 Библиотека (Влада РС)   80.000,00 80.000,00       
80.000,0

0 
    

67 
ОШ Петар Петровић Његош 

(Влада Србије) 
  200.000,00 200.000,00       

200.000,

00 
    

  

УКУПН

О 5.752.814,00 

3.106.668,0

0 

921.440

,00 

591.860,

00 0,00 

1.040.36

8,00 

53.000

,00 

500.000

,00 

     

       
Број: 01-022- 73/18   

  
ПРЕДСЈЕДНИК  

    
Датум:  03.08. 2018. године   

  

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ 

    
              Котор Варош   

  

Ибрахим Палић,с.р. 

    



 

 

4 

На основу члана 39. став 2. тачка 5 Закона о локалној самоуправи РС („Службени 

гласник Републике Српске  број: 97/16), члана 36. Статута Општине Котор Варош 

(“Службени гласник Општине Котор Варош”, број: 10/17),  Плана капиталних инвестиција 

општине Котор Варош за период 2011-2015. година, од  29.12.2010.године и Одлуке 

Скупштине општине о начину и процедури ажурирања Плана капиталних инвестиција 

општине Котор Варош, од 29.12.2010.године, Скупштина општине Котор Варош на 

сједници одржаној дана   03.08.2018. године  д о н о с и:   
                                

 

О Д Л У К У 

 

о усвајању  Годишњег  плана капиталних инвестиција општине Котор Варош за 2018.годину 

 

 

I 

 Усваја се Годишњи план капиталних инвестиција општине Котор Варош за 

2018.годину.  
 

II 

 Годишњи план капиталних инвестиција општине Котор Варош за 2018.годину је саставни 

дио Плана капиталних инвестиција општине Котор Варош за период 2018-2022.године. 

 

III 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Котор Варош”. 

 

 

Број: 01-022-72/18                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  03.08.2018. год.                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Ибрахим Палић, с.р. 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

за  2018.год. 

 

 

Општина Котор Варош је израдила План капиталних инвестиција за период 2016-2020 

година по методологији која је примијењена 2010.године, у оквиру Пројекта управне 

одговорности (ГАП) приликом израде петогодишњег плана за период 2011-2015.  

 

У складу са Одлуком о ажурирању Плана капиатлних инвестиција, 26.10.2017.године је 

објављен Јавни позив за подношење приједлога пројеката за 2017.годину број:02/6-014-

372/17, на огласној табли и достављен свим мјесним заједницама на подручју општине. 

Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција 2018-2022 именован 

Рјешењем начелника 02/2-014-386/16-1 од 30.11.2016.г.,  је извршио бодовање пристиглих 

приједлога пројеката у складу са Правилником о критеријима за рангирање и исте уврстио 

у план. 

 

Од укупно 229 пројеката планираних у петогодишњем периоду, у 2018.години је 

планирана реализација 67  пројекта од којих су неки вишегодишњи пројекти, тако да од 

њихове  укупне вриједности 5.752.814 КМ, у првој години (2018.) је предвиђена 



реализација у износу од 3.106.668 КМ, од чега из  буџета 921.440 KM, кредита 591.860 

КМ, од донатора и виших нивоа власти 1.040.368 КМ, од јавних предузећа 53.000 КМ  и 

осталих извора 500.000 КМ. 

 

Властита средства су планирана на основу буџетских средства за капитална улагања у 

Плану Буџета за 2018.годину и кредитних средстава, као и процјене буџета за наредне  

године. Вањски извори су планирани на основу поднесених апликација у 2017.г. и према 

расположивим информацијама о доступним средствима донатора, виших нивоа власти, 

јавних предузећа и др. 

 

Приоритет у 2018.години су развојни инфраструктурни пројекти пројекти чија 

реализација је започета у претходном периоду: Завршетак пројекта Реконструкција и 

санација градске водоводне мреже и изворишта, Изградња канализационе мреже-

секундарна канализација крак 3-7 и канализациони прикључци, Санација изворишта 

Бијело поље на локацији водозахвата, Изградња пречистача отпадних вода и други. 

Финансирање завршних радова на реконструкцији водоводне и изградњи канализационе 

мреже, санација и повећање капацитета изворишта је планирано из раније одобреног 

кредита ЕИБ-а.  

Планиран је наставак пројекта Санација путева и мостова и клизишта оштећених у 

поплавама који ће се  финансирати из кредитних средстава одобрених за ову намјену,  

Санација пјешачке стазе и фекалне канализације на потезу Трг-Мост Котор,   асфалтирање 

дионица  на 3 локална пута: пут Ново село Забрђе 630м, приступни пут до гробља у 

Раштанима, пут до гробља у Д.Ободник-Кукавице. 

Из властитих средстава је планиран завршетак асфалтирања дионица локалних путева у 

насељеним мјестима по МЗ и постављање расвјете на више локација у градском подручју 

и руралним МЗ а који су започети у претходној години.  

Нови пројекти планирани у 2018.г су  Водовод Шипраге, Базен за воду у Г. Масловарама, 

дионица пута Вагани-Засеље, дионица пута Зеленика -Липље, Борјанска улица у Новом 

насељу и збориште у К. Брду. 

Такође је из средстава за капиталне инвестиције предвиђено  и асфалтирање Улице до 

гробља у насељу Баре,  друге дионице Пута у Слатини и  уређење Спортске дворане, као и 

асфалтирање паркинга и круга Дома здравља Св. Пантелејмон. 

 

У Плану је предвиђена реализација капиталних пројеката за које су обезбијеђена значајна 

средства из вањских извора, од донатора  и виших нивоа власти, која су одобрена кроз 

јавне позиве на које је општина аплицирала или су намјенски донирана средства.  

 

У оквиру пројекта Јачање улоге МЗ у БиХ је планирана реализација 6 нових капиталних 

пројеката које су мјесне заједнице  кандидовале на други јавни позива у 2017.г. Свих 6 

пројеката је одобрено за реализацију: Oпремање просторија Дома културе у МЗ 

Масловаре, Изградња кошаркашког  игралишта  у насељу Рипиште у МЗ Котор Варош, 

Постављање ЛЕД расвјете у МЗ Грабовица, Асфалтирање локалног пута у МЗ Забрђе, 

Асфалтирање локалног пута у Савићима у МЗ Врбањци, Изградња трибина и одбојкашког 

игралишта у МЗ Ободник. Такође је планиран завршетак 2 пројекта по првом позиву 

Изградња тротоара у МЗ Ободник, Оборинска у МЗ Врбањци. Финансирање је 

обезбијеђено 70% из донаторских средства и више од 30% суфинансирање из буџета 

општине за 2017. и 2018. 

 

У оквиру пројекта Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у 

сливу ријеке Врбас очекује се финансирање пројеката на водотоку ријеке Врбање и њених 

притока у циљу смањења ризика од поплава (локација Купалиште Бјелине, итд) 

 



Од виших нивоа власти (Влада РС, Влада Србије)  одобрена су средства за финансирање 4 

пројекта, путна инфраструктура у Масловарама, санација Народне библиотеке, Санација 

зграде ФК Младост и санацију ОШ у Масловарама. 

 

Такође је извјесно је да ће се у 2018.години  реализовати пројекти који су предвиђени 

Планом имплементације Стратегије развоја општине 2018-2020, а који нису обухваћени 

Планом капиталних инвестиција, а односи се на стамбено збрињавање избјеглих и 

расељених лица и социјално угрожених особа, тако да је у 2018.г и 2019.години планирана 

изградња __стамбених  објекта.  

 

Поред пројеката наведених у Плану капиталних, у 2018.години ће се  изградити и 

санирати локални путеви који ће се финансирати из средстава накнада за кориштење 

шумских сортимената у износу од 370.000 КМ (резервисања 2017. и план 2018).    

 

Финансирање пројеката у 2018.години је приказано  према изворима финансирања у 

табели у прилогу.   

 

  

Кабинет начелника   

Јединица за управљање развојем                                                                  Начелник општине 

                Зденко Сакан 

 

Котор Варош, 03.08.2018.г. 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ 

    

  
  

        

Бр. Назив пројекта Бодови 
Вриједност 

пројекта 

Потребна 

средства у 

2018 години 

Извори финансирања 

Буџет општине 

Грађани Донације ПП и ЈС Остало 

Властита 

улагања 
Кредити 

1 

Изградња канализационе мреже-

секундарна канализација Крак 3-7 и 

прикључци (дио) 

229 100.000,00 100.000,00   100.000,00         

2 

Санација изворишта Бијело поље на 

локацији водозахвата и израда одбране од 

поплава насеља Плане 

185 210.000,00 210.000,00   210.000,00         

3 

Санација оштећења коловозног застора 

на дијелу локалног пута Забрђе-Шибови-

Товладић, ДИОНИЦА Спој М-4 Бања 

Лука-Теслић-мост Шибови, Л=495,00 м 

185 31.500,00 31.500,00       31.500,00     

4 

Изградња игралишта у насељу Рипиште 

(раскрсница, горња страна) (укупно: 

32412 КМ) 

180 24.450,00 24.450,00 7.450,00     17.000,00     

5 
Наставак изградње расвјете у ул. Цара 

Душана и на Рипишту 
162 66.000,00 13.000,00 13.000,00           

6 
Модернизација пута Д Ободник - 

Дабовци 500 m 
154 58.500,00 22.458,00 22.458,00           

7 
Водовод Шипраге - обнова водоводне 

мреже  
149 40.000,00 40.000,00 40.000,00           

8 
Модернизација пута Забрђе-Ново Село 

630 m 
149 51.280,00 51.280,00   51.280,00         

9 

Шеталиште Бјелине-Стари мост и 

санација десне обале Врбање и стазе на 

купалишту Бјелине (40 м) 

141 34.770,00 34.770,00 34.770,00           

10 Изградња нове зграде локалне управе 140 500.000,00 500.000,00           500.000,00 



11 Изградња водовода Забрђе - I фаза 140 300.000,00 100.000,00 4.400,00     95.600,00     

12 Модернизација пута Језерка - Гарићи 140 183.354,00 27.568,00       27.568,00     

13 

Асфалтирање улица на Новом насељу 

Баре и улице код гробља у насељу Баре у 

дужини 150 m 

132 500.000,00 100.000,00 15.300,00     84.700,00     

14 Санација крова Аустроугарске школе 127 6.970,00 6.970,00 6.970,00 
    

  
    

15 
Постављање и прикључак расвјете у 

насељима Слатина и Блатњак 
123  2.660,00 2.660,00 2.660,00           

16 
Санација пјешачке стазе и фекалне 

канализације (дионица Трг-мост Котор) 
122  151.400,00 151.400,00 4.400,00 147.000,00         

17 
Изградња стазе парка природе Рујика 

(1000 m) 
121 50.000,00 10.000,00       10.000,00     

18 Асфалтирање пута Баре - Језерка  113 250.000,00 28.400,00 28.400,00           

19 Опремање зграде фудбалског клуба 109 70.000,00 70.000,00       70.000,00     

20 Постављање расвјете у Чепку 98 7.720,00 7.720,00 7.720,00           

21 
Унапређење система централног гријања 

у спортској дворани и уређење дворане 
97 130.000,00 4.000,00 4.000,00           

22 
Изградња тротоара у дужини од 300 m 

(МЗ Ободник) 
97 22.533,00 22.533,00 5.533,00     17.000,00     

23 

Модернизација пута у МЗ Врбањци 

поред Стамбене задруге у дужини од 

150 m 

95 20.000,00 20.000,00 20.000,00           

24 
Завршетак асфалтирања пута у Лаушима 

- (I дионица 390 m; II дионица x m) 
90  87.000,00 42.000,00 42.000,00           

25 
Постављање расвјете у МЗ Врбањци-

Пруга (Штрека) 
87 10.000,00 6.000,00 6.000,00           

26 
Улична расвјета у МЗ Масловаре 

(центар) 
81  17.318,00 14.600,00 14.600,00           

27 
Спајање расвјете Ободник-Масловаре- 

завршетак 
80 7.200,00 7.200,00 7.200,00           

28 Спајање расвјете до села Раштани 80 20.000,00 7.500,00 7.500,00           

29 

Електрификација насеља (Дуратовци, 

Вишевице, Баштина, Билице, Тешићи, 

Горње Зебе, Плитска, Растик, Орахова, 

Маљева, Савановићи, Паливук, 

Присочка, Бурча, Борци) 

79 930.000,00 60.000,00       60.000,00     

30 

Реконструкција пута од улице Краља 

Милутина према Баштини (дионица 637 

m) 

71 67.300,00 67.300,00 67.300,00           

31 
Оборинска канализација у МЗ Врбањци 

(центар МЗ; Керезовић) 
66 31.220,00 21.220,00 4.220,00     17.000,00     

32 
Модернизација пута Забрђе - Кобаш 535 

м 
66 43.000,00 43.000,00 26.000,00     17.000,00     

33 
Базен за питку воду - санација Горње 

Масловаре 
59 10.000,00 10.000,00 10.000,00           

34 

Модернизација пута Дабовци ( Дабовци- 

Православно гробље 1 km; Дабовци - 

Новаци 280 m) 

53 80.800,00 30.800,00 30.800,00           

35 
Асфалтирање приступног пута до гробља 

Раштани 
50 36.230,00 36.230,00 1.360,00 34.870,00         

36 

Асфалтирање пута Шипраге - Терзе - 

Црквеница (I дионица 400 m; II дионица x 

m) 

49 320.000,00 44.000,00 4.000,00     40.000,00     

37 

Наставак асфалтирања пута Доњи 

Ободник- православно гробље - Кукавице 

500 м 

41 50.170,00 50.170,00 1.460,00 48.710,00         

38 Улична расвјета у засеоку Лујићи 26 10.000,00 3.500,00 3.500,00           

39 

Наставак асфалтирања путева у засеоку 

Раштани у Масловарама ( крак: Вукове 

њиве-Запони - Раштани 65 m, крак: 

Вукове Њиве- Брежђе 60 m, крак: 

Раштани - Бојићи) 

23 172.300,00 35.300,00 35.300,00           

40 
Модернизација пута Вагани-Засеље (I 

дионица 350 m и II дионица 210 m) 
18 70.800,00 70.800,00 70.800,00           

41 

Асфалтирање и уређење круга Дом 

здравља "Св, Пантелејмон" и паркинга 

ДЗ 

  125.229,00 125.229,00 125.229,00           

42 
Постављање расвјете у насељу Рипиште 

улица Иве Андрића 
  1.400,00 1.400,00 1.400,00           



43 
Постављање расвјете у насељу Рипиште 

улица Видовданска 
  4.400,00 4.400,00 4.400,00           

44 

Постављање расвјете у насељу Плане: 

крак према центру и крак према 

Марковића брани 

  5.550,00 5.550,00 5.550,00           

45 
Постављање расвјете у МЗ Забрђе Центар 

и дио насеља Подосоје 
  4.550,00 4.550,00 4.550,00           

46 
Постављање расвјете у насељу Језерка 

(дио) 
  3.600,00 3.600,00 3.600,00           

47 Расвјета Лауши (дио)   8.180,00 8.180,00 8.180,00           

48 Расвјета Колона (дио)   6.600,00 6.600,00 6.600,00           

49 Пут Старе Масловаре - наставак (50 m)   6.700,00 6.700,00 6.700,00           

50 Пут Доњи Варош - Баштина (200 m)   22.410,00 22.410,00 22.410,00           

51 Пут Тепићи-Савићи (400 m)   39.900,00 39.900,00 22.900,00     17.000,00     

52 
Пут Каламанде - Православна црква (270 

m) 
  33.300,00 33.300,00 16.300,00     17.000,00     

53 Пут Топаловићи - МЗ Забрђе (270 m)   32.000,00 32.000,00 2.000,00     30.000,00     

54 Пут Подбрђе    45.000,00 45.000,00       45.000,00     

55 
Пут Слатина (I дионица 86 m; II дионица 

85 m) 
  15.250,00 15.250,00 15.250,00           

56 Обалоутврда Трг - завршетак радова   3.400,00 3.400,00 3.400,00           

57 Зграда Ургентни центар (завршетак)   6.950,00 6.950,00 6.950,00           

58 Зграда Дјечији вртић   21.620,00 21.620,00 21.620,00           

59 Дом културе Масловаре- опремање   17.000,00 17.000,00       17.000,00     

60 Игралиште Ободник   22.300,00 22.300,00 5.300,00     17.000,00     

61 
Модернизација пута Доње Липље - 

Зеленика (300 м) 
  50.000,00 50.000,00 50.000,00           

62 
Уређење зборишта Јанковића Брдо - МЗ 

Крушево Брдо 
  20.000,00 20.000,00 20.000,00           

63 
Модернизација улице Борјанска Котор 

Варош (160 м) 
  20.000,00 20.000,00 20.000,00           

64 
Санација десне обале Врбање из 

средстава Воде РС 
  53.000,00 53.000,00         53.000,00   

65 
Путна инфраструктура Масловаре (Влада 

РС) 
  130.000,00 130.000,00       130.000,00     

66 Библиотека (Влада РС)   80.000,00 80.000,00       80.000,00     

67 
ОШ Петар Петровић Његош (Влада 

Србије) 
  200.000,00 200.000,00       200.000,00     

  
УКУПНО 5.752.814,00 3.106.668,00 921.440,00 591.860,00 0,00 1.040.368,00 53.000,00 500.000,00 

     

       
Број: 01-022- 72/18   

  
ПРЕДСЈЕДНИК  

    
Датум:  03.08. 2018. године   

  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    
              Котор Варош   

  

Ибрахим Палић,с.р. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број: 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16), и члана 36. Статута Општине 

Котор Варош (,,Службени гласник Општине Котор Варош“ број: 10/17), Скупштина 

општине Котор Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета за праћење израде Регулационог плана „Брегови 1“ Котор Варош 

 

 

1. Именује се Савјет за праћење израде Регулационог плана „Брегови 1“ Котор 

Варош  у саставу: 

 

- Борис Марковић 

- Слободан  Гелић                     

- Горан Шебић 

- Снежана Мирковић 

- Саша Вишњић 

- Радислав Петрушић 

- Љубица Товиловић. 

 

2.  Задатак Савјета је да прати израду документа просторног уређења и заузима 

стручне ставове према питањима општег,привредног и просторног развоја Општине Котор 

Варош,односно подручја за које је се документ доноси,заузима стручне ставове у погледу 

рационалности и квалитета предложених планских рјешења,усаглашености документа са 

документима просторног уређења који представљају основу за његову израду, као и 

усаглашеност докумената са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим 

прописима заснованим на закону. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Котор Варош.“ 

 

 

Број: 01-022-86/18                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  03.08.2018. год.                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Ибрахим Палић, с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Ребаланса буџета Општине Котор Варош за 2018. годину-у нацрту 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош доноси Одлуку о усвајању ребаланса буџета 

Општине Котор Варош за 2018. годину-у нацрту, и упућује је на јавну расправу, јер 

се истом уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је 



неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи, организације  и 

грађани. 

 

2. Јавна расправа ће се спровести најкасније у року од 30 дана.  

 

3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се oдјељење за финансије 

Општинске управе Oпштине Котор Варош, које се истовремено обавезује да уз 

приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета Општине Котор Варош за 2018. 

годину достави Скупштини општине и извјештај о резултатима јавне расправе, са 

мишљењима и приједлозима изнесеним у истој. 

 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

 

Број:01-022-87/18                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 03.08.2018.год.                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду Службе цивилне заштите за 2017. годину  

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду Службе цивилне заштите за 

2017. годину. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 

Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-75/18                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 03.08.2018. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                             Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о раду спортских организација са прегледом утрошка 

финансијских средстава у 2017. години 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о раду спортских 

организација са прегледом утрошка финансијских средстава у 2017. години. 

 



2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-78/18                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 03.08.2018. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о извршеном упису ученика на подручју општине Котор Варош 

за школску 2018/2019. годину 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о извршеном упису 

ученика на подручју општине Котор Варош за школску 2018/2019. годину. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-77/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 03.08.2018. године                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                     Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о стипендирању студената на подручју општине Котор Варош у 

2018. години 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о стипендирању студената 

на подручју општине Котор Варош у 2018. години. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-76/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 03.08.2018. године                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о раду управних и надзорних одбора у 2017. години у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Котор Варош 

 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о раду управних и 

надзорних одбора у 2017. години у предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Котор Варош. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-79/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 03.08.2018. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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 На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о субвенцијама у пољопривреди за 2017. годину  

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о субвенцијама у 

пољопривреди за 2017. годину. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-80/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 03.08.2018. године                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                         Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 



Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о реализованој прољетној сјетви, условима и припремама за 

жетву стрних жита у 2018. години  

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о реализованој прољетној 

сјетви, условима и припремама за жетву стрних жита у 2018. години. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-81/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 03.08.2018. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године, доноси 

сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о развојним програмима у земљи и региону, услови и 

могућности учешћа општине Котор Варош  

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о развојним програмима у 

земљи и региону, услови и могућности учешћа општине Котор Варош. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-82/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 03.08.2018. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 

15 

На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о пословању привредних субјеката општине Котор Варош за 

2017. годину  

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о пословању привредних 

субјеката општине Котор Варош за 2017. годину. 

 



2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-83/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 03.08.2018. године                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Ибрахим Палић,с.р. 

16 

На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о стању у области превоза путника на подручју општине Котор 

Варош за 2017. годину  

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о стању у области превоза 

путника на подручју општине Котор Варош за 2017. годину. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-84/18                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 03.08.2018. године                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 03.08.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о условима и начину кориштења уличне расвјете на општинском 

подручју у 2017. години са приједлогом мјера  

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о условима и начину 

кориштења уличне расвјете на општинском подручју у 2017. години са 

приједлогом мјера. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику Општине Котор Варош". 

 

Број:01-022-85/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 03.08.2018. године                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА 

 ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ  

ЗА 2018.-2020.ГОДИНУ 

 
Увод 
 
Стратегију интегрисаног развоја општине Котор Варош за период 2010-2020. године, израдио је 
Развојни тим Општине током 2010. године, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја 
(ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швицарске и Развојног програма 
Уједињених нација (УНДП).  Ревидована Стратегија развоја општине  Котор Варош за период 2016-
2020. усвојена је 09.07.2016. године на редовној сједници Скупштине општине. 
 
Трогодишњи план имплементације стратегије (1+2) за период 2018-2020, представља оперативни 
инструмент за реализацију интегрисане стратегије,  који је ажуриран и усаглашен са буџетом за 
2018.годину за  2019. И 2020.г. је извршена  процјена  буџетских средстава а финансирање 
пројеката  из вањских  извора је  планирано у складу са најавама и реалним могућностима за 
повлачење средстава из екстерних извора. 
Планом је предвиђена реализацијаа стратешких приоритета економског развоја, друштвеног 

развоја и заштите животне средине, у оквиру 12  секторских циљева. 

Важно је истаћи да су у план уклључени и пројекти и мјере који доприносе смањењу ризика од 

катастрофа. 

Носилац израде трогодишњег  Плана имплементације (1+2)  је јединица за управљање развојем уз 
консултације са члановима  Општинског развојног тима,  унутрашњих организационих јединица и 
јавних установа. 
 
Што се тиче изградње институционалних капацитета за ефикасно управљање развојем, општина је 
током 2015. године уградила послове за управљање развојем у Правилник о организацији и 
систематизацији радних мјеста и Календар активности на имплементацији стратегије који се у 
пракси не примјењује у довољној мјери. 
 

1. План имплементације 2018-2020. 
 
Планом имплементације Стратегије интегрисаног развоја Општине Котор Варош за период од 3 
године 2017-2019. г,  у склопу 12 секторских циљева предвиђена реализација 91 пројеката и мјера 
Ажурирањем плана је утврђено да је завршено 3 пројеката а планирани су нови тако да су 
предвиђена укупно 132 пројекта, економски сектор 20 пројеката, друштвени сектор 92 пројекта и 
сектор животне средине 20 пројеката. Планирана укупна вриједност пројеката за три године  
износи 10.534.608 КМ, од чега је из буџета планирано  2.535.719 КМ, а из екстерних извора  
7.998.889 КМ.  
У првој години имплементације, 2018. је планирана реализација 76 пројеката у вриједности  
4.860.974 КМ од чега из буџета 1.030.019 КМ а из вањских извора 3.830.955 KM. Планирано 
финансирање стратешких пројеката и мјера из буџетских средстава износи 12,26 %  у односу на  
планирани буџет  за 2018.г. од 8.400.000 КМ. 
 

2. Стратешки циљеви и мјере 

 
Стратешки приоритети за развој општине су дефинисани у оквиру три сектора: економски развој, 
друштвени развој и заштита животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисано је 12 секторских 
циљева који доприносе реализацији стратешких циљева. 
 
Економски развој 



 
У економском сектору је дефинисан 1 стратешки циљ и 3 секторска циља: 
1.1. Унапрјеђена пољопривредна производња и потакнут развој предузетничких и занатских 
фирми до 2020.г; 
1.2. Успостављено организовано пружање услуга у излетничком и другим облицима туризма до 

2020.г.; 

1.3.  Побољшано пословање физичких и правних лица на подручју општине Котор Варош до 

2020.г.; 

Друштвени развој 
 
У друштвеном сектору је постављен 1 стратешк циљ са 5 секторских циљева: 
2.1. Побољшан квалитет путних комуникација до 2020.г.; 

2.2. Обезбјеђено квалитетно снабдијевање становништва  питком водом до 2020.г.; 

2.3. Смањени ризици од катастрофа до 2020.г.; 
2.4. Осигуран приступ културним, спортским и образовним услугама до 2020.г; 

2.5. Унапрјеђен приступ услугама здравствене и социјалне заштите до 2020.г 

 
Заштита  животне средине 
У еколошком сектору је дефинисан 1 стратешки и 4 секторска циља: 
3.1. Смањен негативан утицај отпадних вода на животну средину и ријеку Врбању до 2020.г.; 

3.2. Смањен  негативан утицај одложеног чврстог отпада на животну средину до 2020.г.; 

3.3. Повећана енергетска ефикасност до 2020.г.; 

3.4. Унапређена заштита културно-историјског и природног насљеђа општине до 2020.г. 

 

3. Кључни приоритети и фокуси за 2018-2020. 
 
У оквиру  3 сектора планирано је 27 програма  у склопу којих је 132 пројеката, од чега у 
економском сектору 20 пројеката, друштвеном сектору 92 пројекта и сектору животне средине 20 
пројеката. Планирана укупна вриједност пројеката за три године  износи 10.534.608 КМ, од чега је 
из буџета планирано  2.535.719 КМ, а из екстерних извора  7.998.889 КМ.  
 
 
3.1.  Кључни приоритети развоја економског сектора 
 
У оквиру сектора економског развоја је планирано   20 пројеката , укупне вриједности  623.800 КМ. 
 
У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети развоја економског сектора 
за 2018.-2020. годину су: опремање и успостављање Агроцентра, подршка пољопривредној 
производњи кроз подстицаје пољопривредним произвођачима и удружењима у области 
пољопривреде, подршка развоју воћарства, сточарства, пчеларства и пластеничке производње 
што ће допринијети постизању сц 1.1. Планиран је наставак активности на стварању повољног 
пословног амбијента за постојеће и привлачење нових инвеститора,  са акцентом на 
постинвестициону подршку инвеститорима, кроз изградњу потребне инфраструктуре. Значајна је 
подршка компанијама која се пружа цертифкованим БФЦ општинама које су стекле статус 
општине са повољним пословним окружењем BFC SEE у сарадњи са Привредном комором РС, 
сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу РС, учешће на сајмовима 
идр мјере подршке, што ће допринијети сц 1.3. 
 

3.2. Кључни приоритети развоја друштвеног сектора 
 
У оквиру сектора друштвеног развоја планирано  92 пројекта у вриједности    8.739.408 КМ. 



У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети друштвеног сектора за 2018-
2020.г. годину су : модернизација путева, мостова, улица и јавне расвјете (доприноси сц 2.1.).  
Приоритет у 2018.г. је  такође наставаак обнове инфраструктуре, путева и мостова, оштећених у 
мајским поплавама 2014.године,  кроз реализацију неповучених кредитних средства за ову 
намјену  (допринос Сц 2.3.) Пројекти смањења ризика од катастрофа су: Опремање и 
оспособљавање јединица цивилне заштите, Интегрисање климатских промјена у смањење ризика 
од поплава у сливу ријеке Врбас,  очекује се финансирање пројеката на уређењу корита ријеке 
Врбање и њених притока у циљу смањења ризика од поплава (локација изворишта Бијело поље. 
Приоритет у друштвеном сектору и даље  остаје наставак и завршетак реконструкције градске 
водоводне мреже и повећање капацитета изворишта, као и проширење водоводне мреже према 
насељу Забрђе. (допринос Сц 2.2.).  

 У сарадњи са вишим нивоима власти и донатором у наредном периоду се очекује наставак 
сарадње и реализација нових пројеката стамбеног збрињавања повратника. Бољем приступу 
културним, спортским и образовним услугама (С.ц.2.4) ће допринијети пројекти:  Побољшање 
статуса дјеце са посебним потребама на подручју општине, Опремање и повећање капацитета 
породица са 4-оро и више дјеце "Матица", Опремање просторија-продужени боравак дјеце 
предшколског узраста. У оквиру ових пројеката ће бити израђен Акциони план побољшања статуса 
дјеце на подручју општине, посебно рањивих и социјално угрошених категорија дјеце уз едукацију 
и оснаживање породица. 
Приступу квалитетнијим услугама здравствене и социјалне заштите (с.ц.2.5.) ће допринијети 
пројекти:  Завршетак изградња нове зграде Службе хитне помоћи и опремање службе хитне 
помоћи, Пројекат јачања здравственог сектора у оквиру кога је из буџетских средстава планиран 
завршетак асфалтирања круга и паркинга Дома здравља. Побољшаљу административних услуга ће 
допринијети изградња нове Зграде локалне управе. Такође је планиран наставак реализације  
пројеката стамбеног збрињавања повратника С, Х, Б, Саудијски фонд за развој (СДФ), Програм 
стамбеног збрињавања (ОПЕК-Фонд за међународни развој), Пројекат стамбеног збрињавања у 
оквиру Регионалног програма, Програм социјалног становања и одрживост (УНХЦР-Хилсверк), у 
оквиру којих ће бити обновљена или изграђена 41 кућа са програмом одрживости. Извјесно је 
финансирање инфраструктурних пројеката у повратничким насељима, путеви, расвјета и водовод, 
на које су аплицирала удружења повратника и општина према МЉПИ и ФМРОИ. 
 
Кроз транспарентну расподјелу буџетских средстава  по ЛОД методологији  која се примјењује од 
2014.г.  године, у 2018.г. је планирана  подршка пројектима НВО из области заштите животне 
средине, активностима  спортских клубова и спортских организација, пољопривредним 
произвођачима,  удружењу жена и омладинским активностима. 
 

3.3. Кључни приоритети развоја сектора заштите животне средине 
 
У оквиру сектора заштите животне средине је обухваћено 20 пројеката  1.171.400 КМ. 
 
У сектору заштите животне средине за 2018. годину кључни приоритети су  заштита изворишта, 
уклањање дивљих депонија, санација градске депоније-израда еколошке документације, пројекти 
и мјере енергетске ефикасности  и уређење корита и обала на ријеци Врбањи и заштита 
природног и културно-историјског наслеђа (допринос сц 3.4) 
 
Приоритет је израда пројектне документације и изградња постројења за  пречишћавање отпадних 
вода, прикупљање, селекција и одвоз комуналног отпада, изградња канализационе мреже, како 
би се спријечило загађивање воде и околине (допринос сц. 3.1. и с.ц.3.2). Приоритет су и даље 
пројекти и мјере енергетске ефикасности:  (с.ц. 3.3.) Пројекат: Израда елабората ЕЕ у јавној 
расвјети за цијелу општину и примјена мјера ЕЕ у јавној расвјети (2016-2017). 
 
Што се тиче извора екстерног финансирања, најзначајнији предвиђени извори за период 2018-
2020. године су средства Владе РС, Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, 
Министарства породице омладине и спорта, Јавних предузећа, Фонд заштите животне средине и 



енергетску ефикасност РС, кредитна средства, средства на нивоу државе МЉПИ, ентитета 
Федерације БиХ, ФМРОИ, као и средства међународних организација Ундп/СИДА/СДЦ , 
УНХЦР/УСАИД/СДФ.  Како би искористила могућности за привлачење средстава из екстерних 
извора за финансирање планираних пројеката, општина је током претходног периода остварила 
добру сарадњу са  финансијерима  кроз реализацију пројеката (УНДП/ИЛДП, Сида/Усаид/Голд, 
УНДП/МЗ, World vision, Министарства РС). 
Како би створили услове за потенцијалне нове инвеститоре и ново запошљавање, у планском 
периоду је планирано уређење пословне зоне  Стрелиште, комуналне инфраструктуре и  
унапређење рада локалне управе. 
 
  

4. План имплементације Стратегије за 2018.годину 

 
Планом имплементације за 2018. годину је планирано 76 пројеката, економски 7, друштвени 65, 
животна средина 4, укупне вриједности 4.860.974 КМ од чега из буџета 1.030.019 КМ а из вањских 
извора 3.830.955 KM. Од тога је за 70 пројеката планирано финансирање из буџета или 
суфинансирање (буџет и вањски извори) у износу од 4.417.674 КМ, буџет 1.030.019 КМ и вањски 
извори 3.687.655 КМ. За преосталих 6 пројеката је планирано финансирање само из вањских 
извора у износу 143.300 КМ. Планирано финансирање стратешких пројеката и мјера из буџетских 
средстава износи 12,26 %  у односу на  планирани буџет  за 2018.г. од 8.400.000 КМ. 
 
Приоритет у 2018.години су развојни инфраструктурни пројекти пројекти чија реализација је 
започета у претходном периоду: Завршетак пројекта Реконструкција и санација градске 
водоводне мреже и изворишта, Изградња канализационе мреже-секундарна канализација крак 3-
7 и канализациони прикључци, Санација изворишта Бијело поље на локацији водозахвата, 
Изградња пречистача отпадних вода и др. Финансирање завршних радова на реконструкцији 
водоводне и изградњи канализационе мреже, санација и повећање капацитета изворишта је 
планирано из раније одобреног кредита ЕИБ-а.  
 
Планиран је наставак пројекта Санација путева и мостова и клизишта оштећених у поплавама који 
ће се  финансирати из неутрошених кредитних средстава одобрених за ову намјену,  Санација 
пјешачке стазе и фекалне канализације на потезу Трг-Мост Котор,   асфалтирање дионица  на 3 
локална пута: пут Ново село Забрђе 630м, Приступни пут до гробља у Раштанима, Пут до гробља у 
Д. Ободник-Кукавице. 
 
Из властитих средстава је планиран завршетак асфалтирања дионица локалних путева у 
насељеним мјестима по МЗ и постављање расвјете на више локација у градском подручју и 
руралним МЗ а који су започети у претходној години.  
Нови инфраструктурни пројекти планирани за финансирање из буџета у 2018.г су  Водовод 
Шипраге, Базен за воду у Г. Масловарама, дионица пута Вагани-Засеље, дионица пута Зеленика-
Липље, Борјанска улица у Новом насељу и Збориште у К. Брду. 
Такође је из средстава за капиталне инвестиције предвиђено  и асфалтирање Улице до гробља у 
насељу Баре,  друге дионице Пута у Слатини и  уређење Спортске дворане, као и асфалтирање 
паркинга и круга Дома здравља "Св. Пантелејмон". 
 
Планом имплементације је предвиђена реализација капиталних пројеката за које су обезбијеђена 
значајна средства из вањских извора, од донатора  и виших нивоа власти, која су одобрена кроз 
јавне позиве на које је општина аплицирала или су намјенски донирана средства.  
 
У оквиру пројекта Јачање улоге МЗ у БиХ је планирана реализација 6 нових капиталних пројеката 
које су мјесне заједнице  кандидовале на други јавни позива у 2017.г. Свих 6 пројеката је 
одобрено за реализацију (Oпремање просторија Дома културе у МЗ Масловаре, Изградња 
кошаркашког  игралишта  у насељу Рипиште у МЗ Котор Варош, Постављање ЛЕД расвјете у МЗ 
Грабовица, Асфалтирање локалног пута у МЗ Забрђе, Асфалтирање локалног пута у Савићима у МЗ 
Врбањци, Изградња трибина и одбојкашког игралишта у МЗ Ободник). Такође је планиран 



завршетак 2 пројекта по првом позиву, Изградња тротоара у МЗ Ободник, Оборинска у МЗ 
Врбањци. Финансирање је обезбијеђено 70% из донаторских средстава и више од 30% 
процијењене вриједности суфинансирано из буџета општине за 2017. и 2018. 
 
У оквиру пројекта Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу ријеке 
Врбас очекује се финансирање пројеката на водотоку ријеке Врбање и њених притока у циљу 
смањења ризика од поплава (локација Купалиште Бјелине, итд) 
 
Од виших нивоа власти (Влада РС, Влада Србије) су одобрена средства за финансирање 4 пројекта, 
путна инфраструктура у Масловарама, санација Народне библиотеке, санација зграде ФК Младост 
и санацију ОШ у Масловарама. 
 
 
Табеларни реглед Плана имплементације и индикативни финансијски оквир за 2018.г-2020.г. у 
прилогу. 
 

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
 
- За успјешно остварење плана и реализацију планираних пројеката неопходно је наставити 

реализацију започетих пројеката из претходног периода, као и путне  и комуналне 
инфраструктуре пројекти  који су оштећене у поплавама; 

-  Буџетска издвајања за подстицаје у  привреди и пољопривреди  (развој предузетништва) нису  
довољна за остварење циљева; 

-  Такође постоји потреба да се у наредном периоду више пажње усмјери на промовисање  
погодности општине за нове инвестиције, промовисање слободних пословних простора и 
грађевинских локација,  промовисање квалитета живота, отвореност и спремност локалне 
управе да подржи нове идеје које ће допринијети остварењу постављених циљева и бољем 
животу њених грађана; 

- потребно урадити енергетски преглед објеката како би се утврдила вриједност мјера које је 
потребно предузети да би се постигла потребна енергетска ефикасност објеката; 

- Успостављене процедуре за континуирано  планирање, праћење, вредновање и 
имплементацију стратегије развоја  примијенити у пракси ; 

- План развоја организацијских капацитета и људских потенцијала неопходних за ефикасну 
имплементацију Стратегије; 

- Ставити у функцију Агроцентар који би подржао пољоривредну прозводњу кроз складиштење, 
откуп и приступ тржишту; 

- За финансирање и реализацију планираних пројеката, неопходно је предузети све потребне 
мјере и активности на тражењу доступних извора финансирања, посебно у области 
пољопривреде, производњи здраве хране;  

- Радити на благовременој припреми кавлитетних пројеката и праћењу јавних позива за 
повлачење средстава из вањских извора; 

- Уградити пројекте из Плана имплементације за 2018.г. у годишње планове рада унутрашњих 
организационих јединица.  

 
         Кабинет начелника                                                                          Начелник општине 
   Јединица за управљање развојем                    Зденко Сакан,с.р. 
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1.1.1.1. Пројекат: 
Успостављање 
механизма 
управљања у 
Агроцентру 
Ободник (2016-
2017) 

До 2017. Агроцентар 
врши откуп воћа и 
поврћа од  минимално 
10 пољопривредних  
произвођача. 
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 1.1.1.2.Мјера: 
Подршка развоју 
пластеничке 
производње 
(2016-2020)  

До 2020. најмање 5 
пољопривредних 
произвођача који 
производе поврће у 
заштићеном простору 
пласирају своје 
производе директно на 
локално тржиште или  
путем кооперантских 
уговора.  
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 1.1.1.3. Мјера: 
Подршка развоју 
сточарства -
објекти, стада 
(2016-2020)  

До 2020. најмање 50 
газдинства која се баве 
сточарством врше 
пласман произведеног 
млијека и меса. 
(газдинства 15000 
КМправна лица 3000 
КМ)  
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1.1.1.4. Мјера: 
Подршка  развоју 
пчеларства 
(2016-2020) 

До 2020. најмање 10 
произвођача меда врши 
пласман својих 
производа директно на 

локалном тржишту или 
путем кооперантских 
уговора. 
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1.1.1.5. Мјера: 
Подршка развоју 
воћарства -   
едукација, 
подизање нових 
засада (2016-
2020) 

До 2020.г. најмање 12 
произвођача воћа врши 
пласман својих 
производа директно на 
локалном тржишту или 
путем кооперантских 
уговора.  
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1.1.2.1. Мјера:  
Развој занатских 
дјелатности 
(2016-2020) 

До 2020.г. регистровано 
најмање 5 нових 
занатских радњи.  
 
До 2020.г. проширени 
капацитети најмање 5 
постојећих занатских 
радњи.  
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 1.1.2.2. Мјера: 
Развој 
предузетничких 
фирми (2016-
2020) 

До 2020. регистровано 
најмање 3 нове 
предузеетничке фирме. 
 
До 2020.г. проширени 
капацитети најмање 7 
постојећих 
предузетничких фирми.  
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 1.2.1.1. Мјера: 
Подршка развоју 
излетничког 
туризма (2016-
2020) 

До 2020.г. регистрована 
најмање 2 нова 
пружаоца туристичких 
услуга. 
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1.2.1.2. Мјера: 
Израда 
промотивних 
материјала и 
информативних 
интернет 
садржаја за 
промоцију 
излетничког 
туризма. (2016-
2020) 

До 2020.г. о 
излетничким 
дестинацијама и 
потенцијалима 
инвестирања у 
излетнички туризам 
информисано најмање 
3.000 особа и 
потенцијалних  
инвеститора. 
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 1.2.2.1.Пројекат: 
Уређење 
излетишта Парк 
природе Руика 
(2016-2020) 

До 2020. Парк природе 
Руика посјети најмање 
200 излетника 
годишње.  
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1.2.2.2.Пројекат: 
Уређење 
излетишта-
купалишта 
Бјелине (2016-
2020) 

До 2020.г. излетиште-
купалиште Бјелине 
посјети најмање 300 
посјетиоца на 
годишњем нивоу. 
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 1.2.2.3.Пројекат: 
Уређење 
излетишта-
купалишта Брана 
(2018-2020) 

До 2020.г. излетиште-
купалиште Брана 
посјети најмање 200 
излетника на годишњем 
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0 

  2.000 2.000 4.000             5.000   5.000 5.000 5.000 15.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

4152-
Финансирање 
пројеката 
НВО - ЛОД 
методологија  

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(А) 

Е
С 

С
 1

, С
Ц

 1
.2

 

1.2.2.4.Пројекат: 
Мапирање и 
израда стаза за 
брдски 
бициклизам 
(2016-2020) 

До 2020.г. стазу за 
брдски бициклизам 
користи најмање 100 
бициклиста на 
годишњем нивоу. 

10.00
0 

5.600   400 400 800   1.600           

  

1.600 1.600 1.600 4.800 

Планинарско 
друштво 
"Механизам" 

4152-
Финансирање 
пројеката 
НВО - ЛОД 
методологија  
(Министарств
о спорта или 
туризма РС на 
бази 
претходних 
искустава и 
други 
међнародни 
донатори) 

Одјељење за 
привреду  

2016 
(Б) 

Е

С 
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С
 1

, С
Ц

 1
.2

 
1.2.2.5. Пројекат: 
Реконструкција 
планинарског 
дома у 
Грабовачкој 
ријеци - 
проширење 
капацитета 
(2016-2020) -
Водснабдијевањ
е-мрежа  

До 2020.г. регистровано 
најмање 100 
посјетилаца 
планинарског дома на 
годишњем нивоу.( ЛОД 
2017_м 
реконструисано, 
постављено ____м 
водоводне цијеви) 

25.00
0 

10.70
0 

  1.000 1.000 2.000             700   700 4.000 4.000 8.700 

Планинарско 
друштво 
"Механизам" 

4152-
Финансирање 
пројеката 
НВО - ЛОД 
методологија  

Одјељење за  
друштвене 
дјелатности 

2016 
(A) 

Е
С 

С
 1

, С
Ц

 1
.3

 

1.3.1.1.Пројекат: 
Унапређење 
повољног 
пословног 
окружења 
увођењем БФЦ 
стандарда (2016-
2018) 

До 2018.г. смањено 
вријеме рјешавања 
захтјева инвеститора за 
помоћ општинске 
администрације за 10% 
у односу на 2016.г(веб 
дизајн, комисија, 
превод) Подршка ВХАМ 
пројекат 

12.00
0 

8.000 2.000 2.000 2.000 6.000                 0 1.000 1.000 2.000 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

4127-Стручне 
услуге 2000 
KM             
4129-Остали 
непоменути 
расходи 8000 

Одјељење за 
привреду , 
кабинет 

2016 
(А) 

Е

С 

С
 1

, С
Ц

 1
.3

 

1.3.1.2. Пројекат: 
Уређење 
приступне 
инфраструктуре 
за пословну 
локацију 
"Стрелиште" 
(2017-2019) 

 До 2019.г. 
закупљено/купљено 
најмање 30% 
просторних капацитета 
пословне локације 
„Стрелиште“ 

130.0
00 

60.00
0 

  
30.00

0 
30.00

0 
60.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5117-Издаци 
за израду 
урбанистички
х, 
регулационих 
и просторних 
планова, дио 
од 40000 КМ 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
Е

С 

С
 1

, С
Ц

 1
.3

 

1.3.1.3. Пројекат: 
Уређење 
комуналне 
инфраструктуре 
за пословну 
локацију 
"Слатина" (2017-
2020) 

До 2020.г. 
закупљено/купљено 
најмање 20% 
просторних капацитета 
пословне локације 
„Слатина“ 

150.0
00 

150.0
00 

      0             50.000   50.000 50.000 50.000 150.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Донација Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(А) 

Е

С 

С
 1

, С
Ц

 1
.3

 

1.3.1.4.Пројекат: 
Успостава базе 
података за 
пројектну, 
грађевинску и 
осталу 
документацију 
(2016-2017) 

До 2017.г. смањено 
вријеме рјешавања 
захтјева инвеститора за 
помоћ општинске 
администрације за 10% 
у односу на 2016.г 

18.00
0 

10.00
0 

10.000     10.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5117-Издаци 
за израду 
урбанистички
х, 
регулационих 
и просторних 
планова, дио 
од 40000 КМ 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 
Е
С 

С
 1

, С
Ц

 1
.3

 

1.3.2.1. Пројекат: 
Израда 
просторно-
планске 
документације 
Зонинг план 
„Радна зона - 
Јелшинград“ 
(2017) 

До 2017. усвојен и 
проведен  зонинг план 
„Радна зона - 
Јелшинград“ површине 
65ха 

45.00
0 

45.00
0 

  
45.00

0 
  45.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5117-Издаци 
за проектне 
документациј
е 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 2017 

Е
С 

С
 1

, С
Ц

 1
.3

 

1.3.2.2. Пројекат: 
Израда 
просторно-
планске 
документације 
Зонинг план 
„Радна зона - 
Рипиште“  (2017) 

До 2017. усвојен и 
проведен  зонинг план 
план „Радна зона - 
Рипиште“ површине 6 
ха. 

12.00
0 

12.00
0 

  
12.00

0 
  12.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5117-Издаци 
за проектне 
документациј
е 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
Е
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 2.1.1.1. Пројекат: 
Изградња 
тротоара у 
Забрђу - центар 
(2018-2020) 

До 2020. године 
унапријеђена 
покривеност путних 
комуникација новим 
асфалтом  за најмање 3 
насељена мјеста и 40 
домаћинстава. 

160.0
00 

80.00
0 

    
40.00

0 
40.000                 0   40.000 40.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(А) 

Д
С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.1.2. Пројекат: 
Санација и 
реконструкција 
мостова и путева 
оштећених 
поплавама 
(2019) 

До 2016. године 
унапрјеђена 
покривеност путних 
комуникација новим 
асфалтом  за најмање 
12 насељених мјеста и 
700 домаћинстава. (Пут 
Дабовци-Ђурићи, 
Врбањци-Растик)              
План 2018 пут Забрђе-
Ново село , Д Ободник-
гробље Кукавице, Пјеш 
стаза и фек канал, 
Раштани-гробље  
281860 КМ 

10.00
0 

10.00
0 

      0                 0 10.000   10.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5112-Издаци 
за 
рек.објеката3
07130-
5000надзор,  
976.800 KM-
311800 (из 
средстава 
одобреног 
кредита за 
санацију 
штета од 
поплава-
Ђурићи, 
Растик итд) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2019 
(А) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.1.3.Пројекат: 
Израдити 
пројекат 
саобраћајне 
сигнализације 
(2018) 

До 2018. године 
донесена одлука о 
прихватању пројекта 
саобраћајне 
сигнализације од стране 
Општине.                       
(набавка саобраћајних 
знакова  234КМ и 
кућних бројева 
2.077КМ) 

30.00
0 

27.50
0 

2.500 5.000 
20.00

0 
27.500                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5113-издаци 
за 
саоб.сигнализ
ацију 5000 
КМ 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.1.4. Пројекат: 
Наставак 
модернизације 
дионице пута 
мост Бобас-
Кукавице (2016) 

До 2016. године 
унапрјеђена 
покривеност путних 
комуникација новим 
асфалтом  за најмање 1 
насељено мјесто и 70 
домаћинстава.  

30.00
0 

30.00
0 

      0                 0 30.000   30.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

30.000 
(Министарств
о за избјегла 
и расељена 
лица и 
пројекат је 
кандидаован 
према њима) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 
(Ц) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.2.1. Пројекат: 
Наставак 
асфалтирања 
улица на Новом 
насељу Баре 
(2017-2020)  

До 2020. године 
унапрјеђена 
покривеност путних 
комуникација новим 
асфалтом  за најмање 1 
насељено мјесто и 600 
домаћинстава.  

500.0
00 

400.0
00 

  
50.00

0 
50.00

0 
100.00

0 
  

100.00
0 

            
100.00

0 
100.00

0 
100.00

0 
300.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(A) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н0 Улица 
Птријарха Павла 
(2019-2020) 

План 150м 
150.0

00 
140.0

00 
      0                 0 70.000 70.000 140.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

  Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2019 
(А) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 23 Улица 
Борјанска (2018) 

План 160м 
20.00

0 
20.00

0 
20.000     20.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 24 Улица код 
гробља у Насељу 
Баре (2018) 

План 150м 
15.30

0 
15.30

0 
15.300     15.300                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 2018 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н 25 Уређење 
зборишта 
Јанковића Брдо 
(2018) 

Уређен простор за 
ивођење 
манифестација 

20.00
0 

20.00
0 

20.000     20.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.1

 
2.1.2.2. Пројекат: 
Наставак 
асфалтирања 
улице Доситеја 
Обрадовића 
(2017) 

До 2017. године 
унапрјеђена 
покривеност путних 
комуникација новим 
асфалтом  за најмање 1 
насељено мјесто и 30 
домаћинстава.  

30.00
0 

30.00
0 

  
15.00

0 
  15.000                 0 15.000   15.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(А) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 2.1.2.3.Модерниз
ација пута 
Ободник-
Дабовци-500м 
(2017-2018) 

До 2017. године 
унапрјеђена 
покривеност путних 
комуникација новим 
асфалтом  за најмање 1 
насељено мјесто и ____ 
домаћинстава.  

58.50
0 

22.45
8 

22458     22.458                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.2.4.Модерниз
ација пута 
Масловаре-
Лауши 775 м 
завршетак (2017-
2018) 

До 2017. године 
унапрјеђена 
покривеност путних 
комуникација новим 
асфалтом  за најмање 1 
насељено мјесто и ___ 
домаћинстава. План 
390м + ...м, 2018 
40808,73 

42.00
0 

42.00
0 

42000     42.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 2017 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.2.5.Модерниз
ација пута 
Забрђе-Кобаш  
(2017-2018) 

До 2017. године 
унапрјеђена 
покривеност путних 
комуникација новим 
асфалтом  за најмање 1 
насељено мјесто и ____ 
домаћинстава.               
Двије дионице  235 м и 
300 м 

43.00
0 

43.00
0 

26000     26.000             17.000   17.000     17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5112-Издаци 
за 
инвестицион
о одржавање 
инфраструкту
ре у МЗ 
(донације) 
дио од 75000 
КМ; 17000 КМ 
УНДП 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 2.1.2.6.Модерниз
ација пута 
забрђе-Ново 
Село  630 м 
(2017-2018) 

До 2017. године 
унапрјеђена 
покривеност путних 
комуникација новим 
асфалтом  за најмање 1 
насељено мјесто и ____ 
домаћинстава.              
План 2018...........КМ   
.МИРЛРС 

51.28
0 

51.28
0 

      0 
51.28

0 
              51.280     51.280 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Кредит-
поплаве 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 2.1.2.7.Асвалтира
ње приступног 
пута гробље 
Раштани (2017-
2018) 

До 2017. године 
унапрјеђена 
покривеност путних 
комуникација новим 
асфалтом  за најмање 1 
насељено мјесто и ____ 
домаћинстава.  

36.23
0 

36.23
0 

1.360     1.360 
34.87

0 
              34.870     34.870 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину; 
Кредит - 
поплаве 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 2.1.2.8.Асвалтира
ње пута 
Ободник-камен-
Борци (2017-
2019) 

До 2017. године 
унапрјеђена 
покривеност путних 
комуникација новим 
асфалтом  за најмање 1 
насељено мјесто и ____ 
домаћинстава.  

50.00

0 

50.00

0 
  

50.00

0 
  50.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.2.9.Асвалтира
ње приступног 
пута Дому 
здравља Св 
Пантелејмон и 
паркинга (2017-
2018) 

До 2017. године 
унапрјеђена 
покривеност јавних 
површина асфалтом, 
приступ здравственој 
установи                          

125.2
29 

125.2
29 

125.22
9 

    
125.22

9 
                0     0 

ДЗ "Св 
Пантелејмон" 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
Д
С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

 Н1-Пут Старе 
(Баре) 
Масловаре 
(2018) 

Асфалтирано х m пута 6.700 6.700 6.700     6.700                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н3-Вукове њиве-
Брежђе 60м 
(2018) 

Асфалтирано 60 m пута 5.850 5.850 5.850     5.850                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н4-Вукове њиве-
Раштани-Запони 
65м (2018) 

Асфалтирано 65 m пута 7.160 7.160 7.160     7.160                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 

комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 

имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 

комуналне 
послове 

2018 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н5-Дабовци-
Новаци 280 м 
(2018) 

Асфалтирано 280 m пута 
30.80

0 
30.80

0 
30.800     30.800                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н7 Пут 
Каламанде-СПЦ 
МЗ 1 (2016-2018) 

Асфалтирано 270 m пута 
33.30

0 
33.30

0 
16.300     16.300             17.000   17.000     17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-Издаци 
за 
инвестицион
о одржавање 
инфраструкту
ре у МЗ 
(донације) 
дио од 75000 
КМ; 17000 КМ 
УНДП 

Кабинет 
начелника 

2016 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н8 Баре -Језерка 
пут (2018) 

Асфалтирано х m пута 
28.40

0 
28.40

0 
28.400     28.400                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н9 Оборинска 
Врбањци МЗ 1 
(2016-2018) 

Ријешена одводња 
оборинских вода у 
центру МЗ Врбањци 

31.22
0 

21.22
0 

4.220     4.220             17.000   17.000     17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-Издаци 
за 
инвестицион
о одржавање 
инфраструкту
ре у МЗ 
(донације) 
дио од 75000 
КМ; 17000 КМ 
УНДП 

Кабинет 
начелника 

2016 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 10 Тротоари 
Ободник МЗ 

1(2016-2018) 

Асфалтирано двије 
дионице тротоара једна 

250m и друга 40m 

22.53

3 

22.53

3 
5.533     5.533             17.000   17.000     17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-Издаци 
за 
инвестицион
о одржавање 
инфраструкту

ре у МЗ 
(донације) 
дио од 75000 
КМ; 17000 КМ 
УНДП 

Кабинет 
начелника 

2016 

(Е) 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 Н11 Пут Teпићи 
Савићи МЗ 2 (II 
дионица Савићи) 
МЗ пројекат 
(2017-2018) 

Асфалтирано 400 m пута 
39.90

0 
39.90

0 
22.900     22.900             17.000   17.000     17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-Издаци 
за 
инвестицион
о одржавање 
инфраструкту
ре у МЗ 
(донације) 
дио од 75000 
КМ; 17000 КМ 
УНДП 

Кабинет 
начелника 

2017 
(Е) 

Д
С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.1

 
Н13 Доњи Варош                               
-Баштина 1                                         
-Баштина 2-пут 
од Ул Краља 
Милутина 637 м 
(2018) 

Асфалтирано 637 m пута 
67.30

0 
67.30

0 
67.300     67.300                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 14 Присоје-
Товладић (2018) 

Асфалтирано х m пута 
10.06

9 
10.06

9 
10.069     10.069                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 15 Топаловићи 
-Забрђе (2018) 

Асфалтирано х m пута 
32.00

0 
32.00

0 
2.000     2.000   30.000             30.000     30.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 

комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 

имовину 
Влада РС, 
МИРЛРС 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 

комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 16 Пут 
Подбрђе (2018) 

Асфалтирано х m пута 
45.00

0 
45.00

0 
      0   45.000             45.000     45.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Влада РС, 
МИРЛРС 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 17 Слатина (2 
дионице 171 м) 
(2018) 

Асфалтирано двије 
дионице  86 м и 85 м) 

15.25
0 

15.25
0 

15.250     15.250                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 18 Вагани-
Засеље 560m 
(2018) 

Асфалтирано двије 
дионице 350 м и 210m 
пута 

70.80
0 

70.80
0 

70.800     70.800                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н22 Пут 
ДОбодник-
гробље Кукавице 
500 м (2018) 

Асфалтирано 500 m пута 
48.71

0 
48.71

0 
      0 

48.71
0 

              48.710     48.710 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Кредит 
поплаве 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 Н 25 
Модернизација 
пута код СЗ 

Врбањци, 150 m 
(2018) 

Асфалтирано 150 m пута 
20.00

0 
20.00

0 
20.000     20.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 26 Пут Забрђе-
Шибови-
Товладић- 
дионица Мост 
Шибови-спо М4 
БЛ-Добој  (2018) 

Асфалтирано 495 m пута 
31.50

0 
31.50

0 
      0   31.500             31.500     31.500 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Влада РС, 
МИРЛРС 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д
С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н27 Путна 
инфраструктура 
МЗ Масловаре 
(2018)  

Асфалтирано х m пута 
130.0

00 
130.0

00 
      0   

130.00
0 

            
130.00

0 
    130.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Влада РС Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н28 Библиотека 
Котор Варош-
санација (2018)  

Обезбијеђени услови за 
очување књижног 
фонда (х књига) и 
одржавање различитих 
скупова - промоција 

80.00
0 

80.00
0 

      0   80.000             80.000     80.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Влада РС Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н29 ОШ 
П.П.Његош 
(2018)  

Побољшани услови за 

извођење наставног 
процеса за х ученика и х 
наставног особља 

200.0
00 

200.0
00 

      0   
200.00

0 
            

200.00
0 

    200.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 

комуналне 
послове 

Влада Србије Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 

комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н30 ФК Младост-
зграда (2018)  

Побољшани услови за 
рад фудбалског клуба 
Младост (х спортиста и 
спортских радника) 

70.00
0 

70.00
0 

      0   70.000             70.000     70.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Влада РС Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.2.10..Реконст
рукција, санација 
и доградња 
расвјете на 
подручју 
општине-Ул Цара 
Душана и 
Рипиште, 
Ободник и 
Врбањци, 
Слатина, 
Чепак,Масловар
е, Раштани,  
Лујићи, Ул Иве 
Андрића, Ул 
Видовданска, 
Забрђе, Плане, 
Језерка,      (2017-
2018) 

Покривеност расвјетом 
_домаћинстава , 12 
пројеката                                 
КВ (8 локација-Блатњак, 
Цара Душана, Плане 
мост, Слатина, Ул Иве 
Андрића, Ул 
Видовданска, Чепак, 
Плане -КВ), Забрђе 2 
локације (Подосоје, 
Центар Забрђе), 
Ободник 1 локација 
(спајањеМасловаре), 
Врбањци 1 лок 
(Штрека), Масловаре 4 
лок ( Језерка-
Масловаре,   Лауши, 
Раштани, Колона)   , 
Грабовица 1 локација 
(Мост Лујићи)         

80.00
0 

80.00
0 

80.000     80.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н. 
Електрификација 
повратничких 
насеља на 
подручју 
општине  (2017-
2019) 

Билице реал 65000, 
Растик план у 2018 

930.0
00 

180.0
00 

      0     60.000           60.000 60.000 60.000 180.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове и 
Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

МЉПИ БиХ  Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 2017 

(Е) 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.2

 

2.2.1.1.Пројекат: 
Проширење 
градске 
водоводне 
мреже (2018-
2020) 

До 2020.г. најмање  200 
додатних домаћинстава 
прикључено је на 
градску водоводну 
мрежу. 

300.0
00 

150.0
00 

    
75.00

0 
75.000                 0   75.000 75.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(А) 

Д

С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.2

 
2.2.1.2.Пројекат: 
Изградња 
водовода Забрђе 
- дионица град-
Подбрђе (2017-
2020)  прва фаза 

До 2020.г. најмање  200 
додатних домаћинстава 
прикључено је на 
градску водоводну 
мрежу. 

400.0
00 

200.0
00 

4.400     4.400   95.600             95.600 50.000 50.000 195.600 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

 5111 - 
Издаци за 
произведену 
сталну 
имовину; 
Министарств
о за људска 
права и 
избјеглице 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.2

 

2.2.1.3. Пројекат: 
Реконструкција и 
санација градске 
водоводне 
мреже и 
изворишта (2016) 

До 2016.г. осигурано 
континуирано 
снабдјевање питком 
водом за најмање 2.500 
домаћинстава градског 
подручја.                       

1.000.
000 

200.0
00 

      0                 0 
100.00

0 
100.00

0 
200.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Донатори Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 
(А) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.2

 2.2.1.4. Пројекат: 
реконструкција и 
санација 
водовода 
Шипраге (2017) 

У 2017 години санирано 

и реконструисано ...м 
водоводне мреже са 
...прикључака  

40.00
0 

40.00
0 

40.000     40.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 

комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 

имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 

комуналне 
послове 

2017 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.2

 2.2.1.5. Пројекат: 
Изградња 
водовода 
Каламанде 
(2017) 

У 2017 години санирано 
и реконструисано ...м 
водоводне мреже са 
...прикључака  

100.0
00 

100.0
00 

  5.000 5.000 10.000                 0 45.000 45.000 90.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5112-Издаци 
за 
рек.објеката 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(А) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.2

 

Н20 Базен за 
воду -санација Г. 
Масловаре 
(2018) 

За Х домаћинстава 
обезбијеђено 
снабдијевање питком 
водом 

10.00
0 

10.00
0 

10.000     10.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5112-Издаци 
за 
рек.објеката 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.2

 

2.2.2.1.Пројекат: 
Уређење 
водозахвата и 
појачање 
изворишта - у 
Ваганима (2016-
2017) 

У 2017. измјерени 
параметри квалитете 
воде на изворишту 
Вагани налазе се у 
дозвољеним 
референтним 
вриједностима. 

5.000 5.000   2.500 2.500 5.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5112-Издаци 
за 
рек.објеката 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.2

 

2.2.2.2. Пројекат: 
Санација 
изворишта 
Бијело поље на 
локацији 
водозахвата 
(2016) 

У 2016. измјерени 
параметри квалитете 
воде на изворишту 
Бијело поље налазе се у 
дозвољеним 
референтним 
вриједностима. 

210.0
00 

210.0
00 

      0 
210.0

00 
              

210.00
0 

    210.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Кредит 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 
(E) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.3

 

2.3.1.1.Пројекат: 
Успостава видео 
надзора на 
кључним 
инфраструктурни
м и јавним 
објектима (2017) 

До 2017.г. смањено 
вријеме одговора 
кључних актера заштите 
и спашавања на појаву 
опасности за 20% у 

односу на 2016. 

25.00
0 

25.00
0 

      0                 0 25.000   25.000 

ЦЈБ Бања Лука 25000 
(шведска 
агенција за 
развој, 
агенција за 
сигурност 
саобраћаја 
РС) МУП 

Одсјек за 
инпекцијске 
послове и 
комуналну 
полицију 

2017 
(Ц) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.3

 

2.3.1.2.Пројекат: 
Набавка опреме 
за комуникацију 
кључних актера 
заштите и 
спашавања 
(2017-2018) 

До 2018.г. успостављене 
стандардне оперативне 
процедуре за 
комуникацију кључних 
актера заштите и 
спашавања током 
ванредних ситуација 
(набављена опрема за 
комуникацију: 7 
радиостаница-2 фиксне 
, 5 мобилних) 

20.00
0 

19.10
0 

  

8.000 5.000 13.000                 0 3.600 2.500 6.100 

Служба 
цивилне 
заштите 

5113-издаци 
за набавку 
опреме ЦЗ 

Одјељење за 
општу управу 

2017 
(Б) 

Д
С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.3

 
2.3.1.3.Пројекат: 
Успостављање 
система раног 
упозоравања на 
пожаре (2017-
2020) 

До 2020.г. одговор 
ватрогасног друштва на 
пожаре на отвореном 
бржи је за најмање 30% 
у односу на 2016.г . (1 
сирена у Забрђу 

60.00
0 

39.50
0 

  7.500 7.500 15.000                 0 17.000 7.500 24.500 

Ватрогасно 
друштво, 
Цивилна 
Заштита 5113-издаци 

за набавку 
опреме ЦЗ 

Одјељење за 
општу управу 

2017 
(Б) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.3

 

2.3.1.4.Пројекат: 
Означавање 
излетничких 
мјеста са 
знаковима 
упозорења на 
опасност од 
пожара (2016) 

До 2016.г. смањен број 
избијања пожара на 
означеним 
излетиштима за 60% у 
односу на период 2011-
2014.г. 

  1.400   500 300 800                 0 300 300 600 

НВО "Еко 
покрет" 

4152-
Финансирање 
пројеката 
НВО - ЛОД 
методологија  

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2016 
(А) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.3

 

2.3.2.1.Пројекат:  
Опремање и 
оспособљавање 
професионалног 

ватрогасног 
друштва (2016-
2020) 

До 2020.г.  одговор 
Ватрогасног друштва на 
захтјеве за 
интервенцијама бржи је 
за 30% у односу на 
2016.        

300.0
00 

130.0
00 

  
40.00

0 
40.00

0 
80.000                 0 25.000 25.000 50.000 

Ватрогасно 
друштво, 
Цивилна 
Заштита 4152-Грант за 

опремање ВЈ  

Одјељење за 
општу управу 

2016 
(Б) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.3

 

2.3.2.2. Пројекат: 
Успостављање и 
опремање 
Горске службе 
спашавања 
(2016-2020) 

До 2020.г донесена 
одлука Општине о 
стављању Горске 
службе спашавања у 
функцију заштите и 
спашавања имовине и 
људи. 

55.20
0 

27.00
0 

  2.000 5.000 7.000                 0 10.000 10.000 20.000 

ГСС станица 
Котор Варош 

4152-
Финансирање 
пројеката 
НВО - ЛОД 
методологија  

Одјељење за 
општу управу 
(Служба ЦЗ) 

2016 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.3

 

2.3.2.3. Пројекат: 
Опремање и 
оспособљавање 
јединица 
цивилне заштите 
(2017-2020) 

До 2020.г. смањено 
просјечно вријеме 
одговора Цивилне 
Заштите  на захтјеве за 
интервенцијама током 
катастрофа за 20% у 
односу на период 2011-
2014.(униформе за 
....чланова ЦЗ) 

50.00
0 

28.00
0 

3.000 
12.50

0 
12.50

0 
28.000             0   0     0 

Служба ЦЗ 5113-Издаци 
за набавку 
опреме - 
Цивилна 
заштита 

Одјељење за 
општу управу 
(Служба ЦЗ) 

2017 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.3

 

2.3.2.4. Пројекат: 
Опремање и 
обука 
вишенамјенске 
теренске екипе 
Црвеног крста 
(2018-2020) 

До 2020.г донесена 
одлука Општине о 
стављању 
вишенамјенске 
теренске екипе  у 
функцију заштите и 
спашавања имовине и 
људи. 

17.50
0 

17.50
0 

    7.500 7.500                 0   10.000 10.000 

Црвени Крст 

4152-Текући 
грантови 
хуманитарни
м 
организација
ма (Црвени 
крст РС) 

Одјељење за 
општу управу 
(Служба ЦЗ) 

2018 
(Б) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.3

 

2.3.3.1.Пројекат: 
Израда програма 
и едукација 
предшколске 
дјеце на тему 
смањења ризика 
од кататсрофа 
(2017-2020) 

До 2020.г. едуковано 
најмање 130 дјеце 
узраста од 5-7 година на 
тему смањења ризика 
од катастрофа. 

2.000 3.000   1.000 2.000 3.000                 0     0 

ЈУ Дјечији 
Вртић 

4129-остали 
непоменути 
расходи 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2017 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.3

 2.3.4.1.Пројекат: 
Уређење корита 
ријеке Врбање и 
њених притока 
(2017-2020) 

Смањен број одрона 
обале ријеке Врбање за 
20% у 2020 у односу на 
2014. годину. 
 
Смањен број 
поплављених објеката 
након обилних киша за 
најмање 50% у периоду 
2016 - 2020 години у 
односу на период 2011 - 
2014. годину. 

300.0
00 

150.0
00 

  
50.00

0 
50.00

0 
100.00

0 
                0 25.000 25.000 50.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

4128-
одржавање 
јавних 
површина 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(A) 

Д

С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.3

 
2.3.4.2.Пројекат: 
Завршетак 
изградње 
пјешачке стазе уз 
обалу ријеке 
Врбање (2017-
2020) -Санација 
пјешачке стазе и 
канализације  
Трг-мост Котор 

Смањен број одрона 
обале ријеке Врбање за 
15% у 2020 у односу на 
2014. годину. 

147.0
00 

147.0
00 

      0 
147.0

00 
              

147.00
0 

    147.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Кредит -
поплаве 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(Ц) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.3

 

2.3.4.3. Пројекат: 
Уређење обала 
ријеке Врбање – 
обало утврда 
базирана на 
еколошким 
принципима 
(2016-2020) 

Смањен број одрона 
обале ријеке Врбање за 
5% у 2020 у односу на 
2014. годину 
 
Смањен број 
поплављених објеката 
након обилних киша за 
5% у периоду 2016 - 

2020 години у односу на 
период 2011 - 2014. 
годину Изграђено 150 м 
обалоутврде испод трга 
45247 КМ, План 2018 
Ундп 102.300KM (34770 
Бјелине 40 м, обала 
десна 53000 КМ,  

155.0
00 

138.1
70 

38.170     38.170                 0 
100.00

0 
  100.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5112-Издаци 
за 
инвестицион
о одржавање 
инфраструкту
ре у МЗ 
(донације) 
дио од 75000 
КМ 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.1.1.Пројекат: 
Опремање 
изнајмљеног 
објекта за  
истурено 
одјељење 
обданишта  на 
Новом насељу 
(2016-2017) 

 До 2017.г. израђен 
план и програм рада 
истуреног одјељења у 
Новом Насељу 

20.00
0 

20.00
0 

  
10.00

0 
10.00

0 
20.000                 0     0 

ЈУ Дјечији 
Вртић 

4152-
Неп.орг.суф.п
ро.  

Одјељење за  
друштвене 
дјелатности 

2016 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.1.2.Пројекат: 
Опремање  клуба 
за дјецу у МЗ 
Масловаре у 
учионици 
основне школе 
(2018) 

До 2018.г. израђен план 
и програм рада 
истуреног одјељења у 
МЗ Масловаре. 

10.00
0 

10.00
0 

    
10.00

0 
10.000                 0     0 

ЈУ Дјечији 
Вртић 

4152-
Неп.орг.суф.п
ро.  

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.1.3. 
Побољшање 
статуса дјеце на 
подручју 
општине (2017-
2019) 

Протокол о сарадњи са 
општином, 
консултантске 
услугелокални 
аакциони план за дјецу, 
излет Г Ријека, 
контиунирана подршка 
дјец и рањивих катег, 
планинарски поход, 2 
показне вјежбе, 2 
едукације Превоз дјеце. 

30.53
4 

30.53
4 

23.000     23.000                 0 7.534   7.534 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

4161-
Трошкови 
превоза дјеце 
са посебним 
потребама 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2017 
(Б) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.1.4. 
Опремање и 
повећање 
капацитета 
породица са 4-
оро и више дјеце 
"Матиаца" (2017-
2018) 

намјештај и 
информатичка опрема. 
УГ 1000 КМ и појединци 
5000 КМ 

6.000 6.000 6.000     6.000                 0     0 

 УГ "Матиаца" 

4152-
Грантови 

организација
ма са 4 и 

више дјеце 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2017 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.1.5. 
Опремање 
просторија-
продужени 
боравак дјеце 
предшколског 
узраста (2017-
2020) 

намјештај, опрема  
20.00

0 
15.00

0 
      0                 0 10.000 5.000 15.000 

ЈУ Дјечији 
Вртић 

  

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2017 
(А) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.1.6. Санација 
и проширење 
капацитета 
Дјечијег вртића 
"Лариса Шугић" 
(2017) 

Створени услови за 
повећан број дјеце 
корисника предшколске 
установе за 10 %                                                                  
План 2018.г. 20.997 КМ 

60.00
0 

21.62
0 

21.620     21.620                 0     0 

ЈУ Дјечији 
Вртић 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
Д
С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.4

 2.4.2.1. Пројекат: 
Изградња 
игралишта Баре-
кошаркашко 
(2017) 

До 2017.г. креиран план 
одржавања спортских 
активности на 
игралишту Баре.                  
Кошаркашко игралиште 
у склопу пројекта МЗ, 2 
позив,              План  
буџет 5660КМ Ундп 
170000 KM 

32.41
2 

24.45
0 

7.450     7.450             17.000   17.000     17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-Издаци 
за 
инвестицион
о одржавање 
инфраструкту
ре у МЗ 
(донације) 
дио од 75000 
КМ; 17000 КМ 
УНДП 

Кабинет 
начелника 

2017 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 2.4.2.3. Пројекат: 
Реконструкција 
градског 
стадиона (2017-
2020) 

До 2020.г. креиран 
спортски програм и 
план одржавања 
спортских активности на 
градском стадиону.  

53.00
0 

45.20
0 

  2.600 2.600 5.200                 0 20.000 20.000 40.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(A) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 2.4.2.4.Пројекат: 
Реконструкција 
крова  старе 
аустроугарске 
школе (2017) 

До 2017.г. контактирано 
најмање 10 
потенцијалних 
инвеститора за потпуну 
санацију заштићеног 
објекта споменичко-
културног насљеђа 
„Стара аустроугарска 
школа“. Саниран кров 
површине...м, Објекат 
заштићен од даљег 
пропадања                                   
План 2018, 6774,3 

100.0
00 

100.0
00 

10.000 
20.00

0 
  30.000                 0 70.000   70.000 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

2017 
(A) 

Д

С 

  

Зграда локалне 
управе (2018-
2019) 

Унапређен рад локалне 
управе 

500.0
00 

500.0
00 

      0               
500.0

00 
500.00

0 
    500.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

  Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(А) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Спортска 
дворана (2018)-
уређење и 
гријање 

Побољшани услови за 
бављење спортом и 
одржавање 
манифестација 

130.0
00 

104.0
00 

4.000     4.000                 0 50.000 50.000 100.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове;  
Центар за 
културу, спорт 
и 
информисање
; СШЦ 

5111 - Издаци 
за 
произведену 
сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.3.1. Мјера: 
Подршка раду 
спортских 
организација на 
подручју 
општине (2016-
2020) 

До 2020.г. израђени 
планови и програми 
рада за најмање 10 
спортских клубова.                              

400.0
00 

250.0
00 

90.000 
80.00

0 
80.00

0 
250.00

0 
                0     0 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

4152-Помоћ 
спортским 
клубовима 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

2016 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.3.2. Мјера: 

Подршка  
спортским и 
културним 
манифестацијам
а (2016-2020) 

До 2020.г. успостављен 
и усвојен програм 
одржавања спортских и 
културних 
манифестација.                  

230.0
00 

104.0
00 

12.000 
46.00

0 
46.00

0 
104.00

0 
                0     0 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

4152-Грант 
спортске и 
кул.маниф.и 
аматеризам 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

2016 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н. Мјера: 
Подршка НВО и 
спортским 
организацијама 
за пројекте 
(ЛОД) 

План 2018 20000КМ ј 
позив за сп и НВО 
20000КМ 9 сп клуб. и 
орг.  и 11 НВО (3 
екологија, 2 жене, 1 
планинари, 1 дјеца, 2 
култ. манифест, 1 едук.) 

20.00
0 

20.00
0 

20.000     20.000                 0     0 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

4152-
Финансирање 
пројеката 
НВО - ЛОД 
методологија  

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н. Мјера: 
Подршка 
удружењима 
грађана 

Подржан и унапређен 
рад х удружења грађана 

5.000 5.000 5.000     5.000                 0     0 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

4152-Остали 
текући 
грантови 
непрофитним 
субјектима  

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

2018 
Д
С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.3.3.Пројекат: 
Успостављање 
међународног 
кампа младих 
„Товладић“ К. 
Варош (2018-
2020) 

До 2020.г. најмање 100 
младих учествовало у 
раду међународног 
кампа младих. 

200.0
00 

120.0
00 

    
20.00

0 
20.000                 0   

100.00
0 

100.000 

Црвени Крст 
4152-
Неп.орг.суф.п
ро.  
(аплицирано 
на средства 
СИДА, 
амбасадама 
шведске, 
јапана, чешке 
и норвешке) 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

2018 
(Ц) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.3.4.Пројкат: 
Омладинска 
банка (2016-
2020) 

Едуковани млади кроз 
10 модула за припрему 
пројеката, организоване 
друштвенокорисне 
активности 
(манифестације, 
турнири и др)                                  
, План 2018: буџет....КМ, 
Мозаик...КМ 

34.00
0 

22.00
0 

  5.000 5.000 10.000                 0 12.000   12.000 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

Буџет, 
Фондација 
Мозаик  

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

2016 
(Б) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.5

 

2.5.1.1.Пројекат: 
Израда 
пројектне 
документације за 
изградњу нове 
зграде Центра за 
социјални рад. 
(2018) Опремање 
просторије 
Центра за 
социјални рад  за 
индивидуални 
рад са 
корисницима 
2017 

До 2018.г. донесена 
општинска одлука о 
прихватању пројекта за 
изградњу нове зграде 
Центра за социјални 
рад. (намјештај, 
рачунарска опрема)                              

30.00
0 

28.50
0 

2.000   
26.50

0 
28.500                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове и 
Центар за 
социјалн и 
рад, 
Одјељење за 
друштвене 
дјелатности  

5113-Издаци 
за набавку 
опреме;  

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.5

 

2.5.1.2.Пројекат: 
Успостављање и 
опремање 
Центра за дјецу 
ометену у психо-
физичком 
развоју (2018)-
Пројекат 
Повећање 
капацитета УГ 
"Кућа радости" 
(наставак 
активности из 
2016) 

До 2018. израђен 
функционалан програм 
рада Центра. 
 
До 2018. запослен један 
психолог.                                           
Набављена рачунарска 
опрема 2017                    
План 2018  1000 по 
јавном пзиву за НВО, 
рез у буџ 2000КМ 

26.00
0 

9.000 3.000 3.000 3.000 9.000                 0     0 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности;  
УГ "Кућа 
радости" 

4152-Остали 
текући 
грантови 
непрофитним 
субјектима 
(Министарств
о здравља и 
социјалне 
заштите РС, 
Центар за 
социјални 
рад) 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.5

 

2.5.2.2. Пројекат: 
Санација и 
опремање 
дијела зграде 
Дома здравља за 
дијагностику, 
педијатрију и 
хигијенско-
епидемиолошку 
службу (2018-
2019) Пројекат 
јачања 
здравственог 
сектора 

Дијагностичка, 
педијатријска и 
хигијенско 
епидемиолошка служба 
премјештене у 
саниране просторије до 
2019.г. 
 
До 2019.г. 
Дијагностичка, 
педијатријска и 
хигијенско 
епидемиолошка служба 
сертификоване у складу 
са стандардима 
пружања медицинских 
услуга у РС.         План 
2018 6950 

6.950 6.950 6.950     6.950                 0     0 

Дом здравља; 
Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

4152-
капитални 
грант  

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(E) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.5

 

2.5.2.4. Саудијски 
фонд за развој 
(СДФ) стамбено 
збрињавање 
повратника С, Х, 
Б (2016-2017) 

8 кућа процедура 
започета у 2016               

254.0
00 

254.0
00 

      0             254.000   
254.00

0 
    254.000 

Одјељење за  
друштвене 
дјелатности 

Донатор СДФ 

Одјељење за  
друштвене 
дјелатности 

2016 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.5

 

2.5.2.5Програм 
стамбеног 
збрињавања -
ОПЕК-Фонд за 
међународни 
развој (2016-
2017) 

3 куће Срби повратници        
100.0

00 
0       0   0             0     0 

Одјељење за  
друштвене 
дјелатности 

кредит Влада 
РС 

Одјељење за  
друштвене 
дјелатности 

2016 
(А) 

Д

С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.5

 
2.5.2.6. Пројеклат 
стамбеног 
збрињавања у 
оквиру 
Регионалног 
програма (2017) 

38 кућа (С,Х,Б) 36 
(бошњаци, 1 хрват, 1 
србин)                       

2.600.
000 

2.600.
000 

      0             
1.000.00

0 
  

1.000.
000 

1.600.
000 

  2.600.000 

Одјељење за  
друштвене 
дјелатности Регионални 

програм 
донатор 
Европска 
комисија 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 2017 

(Е) 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.5

 

2.5.2.7.Програм 
социјалног 
становања и 
одрживост -
УНХЦР-Хилсверк 
(2017-2018) 

12 кућа, одржив 
повратак, мапирање 
угрожених категоија, 
набавка софтвера                                
УНХЦР-41 корисник 
помоћи одржив 
повратак , 
мотокултиватори, 
косилице, стока, 
пластеници, План 2018 

418.0
00 

118.0
00 

      0             118.000   
118.00

0 
    118.000 

Одјељење за  
друштвене 
дјелатности 

Донатор 
Унхцр-
Хилсверк из 
програма за 6 
општина 
2.500.000КМ 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2017 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.5

 

Пројекат 
стамбено 
збрињавање - 
ФМРОИ (2017) 

7 стамбених јединица(1 
ст. Јед. кључу руке, 6 
грађ. матер,  

10169
5 

101.6
95 

      0   
101.69

5 
            

101.69
5 

    101.695 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

Федерално 
министарство 
за расељене 
особе и 
избјеглице 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2017 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н  Пут Хрваћани 
400 м (2018) 

Асфалтирано 400 m пута 
40.00

0 
40.00

0 
      0   40.000             40.000     40.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

ФМРОИ по 
јавном 
позиву 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2018 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н  Пут Шипраге 
Керле 400 м 
(2018) 

Асфалтирано 400 m пута 
44.00

0 
44.00

0 
4.000     4.000   40.000             40.000     40.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

ФМРОИ по 
јавном 
позиву 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2018 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н Пут Хадровци 
200 м (2018) 

Асфалтирано 200 m пута 
20.00

0 
20.00

0 
      0   20.000             20.000   ` 20.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

ФМРОИ по 
јавном 
позиву 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2018 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н  Пут Дољани 
200м (2018) 

Асфалтирано 200 m пута 
20.00

0 
20.00

0 
      0   20.000             20.000     20.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

ФМРОИ по 
јавном 
позиву 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2018 
(Е) 

Д
С 

С
 3

, С
Ц

 3
.1

 

3.1.1.1.Пројекат: 
Израда 
пројектне 
документације за 
изградњу 
пречистача 
отпадних вода у 
зони Пролекса 
(2017) 

Пројекат усвојен од 
стране финансијера до 
2017. године 

30.00
0 

30.00
0 

  
30.00

0 
  30.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено  
комуналне 
послове, 
комунално 
предузеће 
Бобас 

5117-Издаци 
за  пројектну 
документациј
у 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.1

 

3.1.1.2.Пројекат: 
Изградња 
пречистача 
отпадних вода у 
зони Пролекса 
(2018-2020) 

Функционалан  
пречистач отпадних 
вода у зони Пролекса 
увезан у систем 
канализационе мреже 
на градском подручју 
општине до 2018. 
године 

1.390.
000 

600.0
00 

    
100.0

00 
100.00

0 
                0   

500.00
0 

500.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове и 
комунално 
предузеће 
Бобас 

5111-Издаци 
за изградњу 
објеката 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 2018 

(А) 
ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.1

 

3.1.2.1.Пројекат: 
Израђена 
пројектна 
документација за 
доградњу 
секундарне 
канализационе 
мреже (2016-
2017)  

Пројекат усвојен од 
стране финансијера до 
2017. године.                

10.00
0 

5.000   5.000   5.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5117-Издаци 
за  пројектну 
документациј
у 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 ЗС 
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С
 3

, С
Ц

 3
.1

 
3.1.2.2. Пројекат: 
Изградња 
канализационе 
мреже-
секундарна 
канализација 
Крак 3-7 и 
прикључци 
(2016) 

Најмање 335 
домаћинстава 
прикључено на 
канализациону мрежу 
до 2016. године.            

773.0
00 

100.0
00 

      0 
100.0

00 
              

100.00
0 

    100.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5112-Издаци 
за 
рек.објеката, 
(100000 KM 
плаћање из 
кредита  
(2010 грант 
средства и 
кредит Влада 
РС - ЕИБ    

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
комуналне 
послове 2016 

(E) 
ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.1

 

3.1.2.3. Пројекат: 
Изградња 
фекалне 
канализације 
Рипиште - 
Пилана - Ново 
гробље (2017-
2019) Фекална 
Доњи Варош 

Најмање 300 
домаћинстава 
прикључено на 
канализациону мрежу у 
периоду од 2016. до 
2019. године.                        

150.0
00 

100.0
00 

  
50.00

0 
50.00

0 
100.00

0 
                0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове и 
комунално 
предузеће 
Бобас 

5111-Издаци 
за изградњу 
објеката 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
комуналне 
послове 

2017 ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.2

 

3.2.1.1.Пројекат: 
Уклањање 
дивљих депонија 
(2016-2020) 

До 2020.г. на 
подручјима уклоњених 
депонија нема новог 
одбацивања отпада. 
 
До 2020.г. нема нових 
локација дивљих 
депонија. 

50.00
0 

20.00
0 

  2.000 2.000 4.000                 0 8.000 8.000 16.000 

НВО 
Екопокрет 

4152-Фин.про 
НО 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 
(А) 

ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.2

 

3.2.1.2.Пројекат: 
Израда локалног 
плана 
управљања 
отпадом (2017-
2018) 

До 2018.г. смањена 
акумулација отпада 
изван предвиђених 
контејнера за 25% у 
односу на 2016.г. 

40.00
0 

40.00
0 

  
20.00

0 
20.00

0 
40.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
комуналне 
послове и КП 
Бобас 

5117-Издаци 
за пројектну 
документациј
у 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.2

 

3.2.2.1.Пројекат: 
Набавка 
контејнера за 
прикупљање 
рециклажног 
чврстог отпада 
(2017-2020) 

До 2020.г. у 
селективном 
прикупљању отпада 
учествује најмање 1.200 
домаћинстава и 50 
пословних субјеката. 
 
Прикупљено најмање 
500 тона рециклажног 
отпада на годишњем 
нивоу до 2020.г. 

40.00
0 

20.00
0 

    5.000 5.000                 0   15.000 15.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове и КП 
Бобас 

5113-Издаци 
за 
ком.опрему 
Комунално 
предузеће и 
Фонд за  
заштиту 
животне 
средине РС) 
nabavljena 3 
kontejnera 
2016 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(Б) 

ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.3

 

3.3.1.1.Пројекат: 
Примјена мјера 
ЕЕ у 
средњошколско
м центру (2016-
2020)  

До 2020. године 
смањена потрошња 
количине електричне 
енергије (kWh) у 
средњошколском 
центру за 35% у односу 
на 2014.  

140.0
00 

95.00
0 

      0                 0 80.000 15.000 95.000 

СШЦ УНДП 
програм 
енергетске 
ефикасности) 
Фонд за 
заштиту 
животне 
средине и 
Министарств
о за 
просторно 
уређење РС, 
Министарств
о просвете 
РС) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
комуналне 
послове 

2016 
(Б) 

ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.3

 

3.3.1.2.Пројекат: 
Израда 
елабората и 
примјена мјера 
ЕЕ за вртић 
(2016) 

До 2016. године 
смањена потрошња 
енергената потребних 
за загријавање објекта 
вртића за најмање 40% 
у односу на 2014. 

71.00
0 

71.00
0 

  
15.00

0 
  15.000   56.000             56.000     56.000 

ЈУ Дјечији 
вртић 

4152-
Неп.орг.суф.п
ро. 100.000 
КМ,56.000 
(достављен 
упитник 
Министарству 
просторног 
уређења РС) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 
(Д) 

ЗС 
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С
 3

, С
Ц

 3
.3

 
3.3.1.4.Пројекат: 
Израда 
елабората и 
примјена мјера 
ЕЕ за зграду 
полицијске 
станице К.В. 
(2018) 

До 2018.г. смањена 
потрошња енергената 
потребних за 
загријавање зграде 
полиције за најмање 
40% у односу на 2014. 

30.00
0 

30.00
0 

    
10.00

0 
10.000                 0   20.000 20.000 

МУП РС 5113-Издаци 
за 
ком.опрему,   
20.000 KM 
(Послан је 
допис МУП-у 
РС) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Ц) 

ЗС 

   
 

3.3.1.5.Пројекат: 
Израда 
елабората ЕЕ у 
јавној расвјети за 
цијелу општину и 
примјена мјера 
ЕЕ у јавној 
расвјети (2016-
2017) 

До 2017. године 
смањена потрошња 
количине електричне 
енергије (Kwh) у јавној 
расвјети за најмање 
15% у односу на 2014. 

15.00
0 

15.00
0 

  7.500 7.500 15.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5113-Издаци 
за 
ком.опрему 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.3

 3.3.2.1. 
Постављање 
соларних панела 
на планинарски 
дом (2019) 

Количина ел. енергије 
произведена из 
обновљивих извора 
енергије на годишњем 
нивоу. (најмање 1.400 
kWh годишње) 

15.00
0 

5.000 

  

0 0 0                 0 5.000   5.000 

ПД 
Механизам 

Донатор Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2019 
(А) 

ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.3

 

3.3.2.2.Пројекат: 
Постављање 
соларних панела 
на 
Средњошколски 
центар (2017-
2020) 

До 2020.г. смањена 
потрошња количине 
електричне енергије 
(kWh) за припрему 
топле воде за најмање 
10% у односу на 2014.г. 

40.00
0 

30.00
0 

      0                 0 15.000 15.000 30.000 

СШЦ УНДП 
програм 
енергетске 
ефикасности 
50%, Фонд за 
заштиту 
животне 
средине и 
Министарств
о за 
просторно 
уређење РС, 
Министарств
о просвете РС 
50%) 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2017 
(Б) 

ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.3

 

3.3.2.3.Пројекат: 
"Наш дом има 
енергију", 
Планинарски 
дом Грабовачка 
Ријека (VIA 
DINARIKA) (2017) 

рехабилитација 
планинарског смјештаја 
дуж зелене стазе-
повећање смјештајних 
капацитета и уштеда 
енергије (17+8 
лежајева, камин 
централно гријање, 
замјена столарије)           

15.00
0 

1.500       0             1.500   1.500     1.500 

ПД 
Механизам 

Донатор Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2017 
(Б) 

ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.4

 

3.4.1.1.Пројекат:  
Израда 
елабората 
валоризације 
природног и 
културно-
историјског 
насљеђа. (2016) 

Најмање 2 подручја и 2 
објекта са подручја 
општине  кандидована 
за категоризацију 
одговарајућег степена 
заштите до 2016. године 

2.500 2.500   2.500   2.500                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
комуналне 
послове 

5112-Издаци 
за 
рек.објеката, 
310.000 КМ 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 
(А) 

ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.4

 

3.4.2.1.Пројекат: 
Едукација 
становништва на 
тему заштите 
природног и 
културно-

историјског 
насљеђа (2016-
2020) 

До 2020. године број 
посјета локацијама 
културно-историјског и 
природног насљеђа 
увећан за најмање 20% 

у односу на 2014.г. 

10.00
0 

4.000   2.000 2.000 4.000                 0     0 

Планинарско 
друштво 
"Механизам" 

5112-Издаци 
за 
рек.објеката, 
310.000 КМ 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

2016 
(А) 

ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.4

 

3.4.2.2.Пројекат: 
Едукација 
становништва на 
тему заштите 
ријеке Врбање 
(2016-2020) 

До 2020. године 
смањен број дивљих 
депонија уз обалу 
ријеке Врбање и њених 
притока за најмање 30% 
у односу на 2016. 
годину 

6.000 2.400   1.200 1.200 2.400                 0     0 

НВО 
Екопокрет 

5112-Издаци 
за 
рек.објеката, 
310.000 КМ 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 2016 

(А) 
ЗС 
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С
 3

, С
Ц

 3
.4

 

3.4.2.3.Пројекат: 
Јачање улоге МЗ 
у БиХ (2016-2019) 
(12 пројеката) 

 Одобрено 6 а 
реализован 4 
приоритетних  
пројеката у МЗ: 
Масловаре,  К Варош,  
Забрђе,  Грабовица,  
Ободник,  Врбањци, 
(игралиште 
Забрђе....КМ, 
просторије МЗ КВ...КМ, 
Дом културе МЗ 
Масловаре...КМ, Пут 
Каламанде МЗ 
Грабовица...КМ,   

137.0
00 

0       0                 0   

  

0 

6 Мјесних 
заједница 

5112-Издаци 
за 
рек.објеката, 
310.000 КМ 

Кабинет 
начелника 

2016 
(Е) 

ЗС 

С
 3

, С
Ц

 3
.4

 

3.4.2.4.Пројекат: 
Јачање улоге МЗ 
у БиХ (2 пројекта  
НВО) (2016-2019) 

 Реализован2  пројекта 
НВО: УГ Змајевац на 
локацији 3 МЗ:спортски 
рквизити и дјечија 
игралишта, УГ Кућа 
рдости, обезбијеђене 
услуге логопеда за 40-
оро дјеца са посебним 
потребама, утврђена 
база особа и потреба 
потребе на подручју 
општине  

30.00
0 

0       0                 0   

  

0 

НВО: Кућа 
радости, УГ 
Змајевац 
Екопокрет 

5112-Издаци 
за 
рек.објеката, 
310.000 КМ 

Кабинет 
начелника 

2017 
(Е) 

ЗС 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н. Дом културе 
Масловаре (I и II   
) (2016-2018) 

 Опремљене просторије 
на спрату објекта дома 
културе за савјет мјесне 
заједнице и различита 
удружења. План 10091 
КМ, УНДП 17000 КМ  

17.00
0 

17.00
0 

      0             17.000   17.000   

  

17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-Издаци 
за 
инвестицион
о одржавање 
инфраструкту
ре у МЗ 
(донације) 
дио од 75000 
КМ; 17000 КМ 
УНДП 

Кабинет 
начелника 

2016 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н. Игралиште 
Ободник (II) 
(2017-2018) 

 Реализ 6069, 1623,3,  
Plan undp 17000  

22.30
0 

22.30
0 

5.300     5.300             17.000   17.000   

  

17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-Издаци 
за 
инвестицион
о одржавање 
инфраструкту
ре у МЗ 
(донације) 
дио од 75000 
КМ; 17000 КМ 
УНДП 

Кабинет 
начелника 

2017 
(Е) 

Д
С 

        0       0                 0 
  

  0           

U K U P N O: 
  

16.05
4.622 

10.53
4.608 

1.030.
019 

690.
200 

815.
500 

2.535.7
19 

591.8
60 

1.061.
395 

60.000 0 0 0 
1.617.70

0 
500.0

00 
3.830.

955 
2.677.

534 
1.490.

400 
7.998.889 

    

 

 

 

       

 

        

 

      КЛAСИФИКAЦИJA ПРOJEКATA A-прojeкти зa кoje нeмa идeje oд кудa би сe мoгли финaнсирaти  

 

                (кojи су прeдвиђeни зa 
финaнсирaњe диjeлoм или у 

пoтпунoсти из eкстeрних 
извoрa) 

Б-прojeкти зa кoje имa идeje кo би мoгao бити дoнaтoр aли ниje нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и 
ниje aплицирaнo 

 

                
Ц-прojeкти зa кoje имa идeja кo би мoгao бити дoнaтoр, зa кoje je нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг  
и aплицирaнo je aли нeмa пoврaтнe инфoрмaциje 

 

                

  

Д-прojeкти зa кoje имa идeja кo би мoгao бити дoнaтoр, зa кoje je нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг 
и aплицирaнo je тe je дoбивeнa пoврaтнa инфoрмaциja o финaнсирaњу  

 

                
  

E-прojeкти зa кoje je у писaнoj фoрми пoтврђeнo финaнсирaњe и oсигурaнa срeдствa  

 

                
                          

 
Број: 01-022- 89/18 

           
                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

 

 
Датум:  03.08.2018. године 

           
                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
             Котор Варош 

          
                                  Ибрахим Палић,с.р 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
Увод 
 
Стратегију интегрисаног развоја општине Котор Варош за период 2010-2020. године, израдио је 
Развојни тим Општине током 2010. године, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја 
(ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швицарске и Развојног програма 
Уједињених нација (УНДП).  Ревидована Стратегија развоја општине  Котор Варош за период 2016-
2020. усвојена је 09.07.2016. године на редовној сједници Скупштине општине. 
 
 Трогодишњи план имплементације стратегије (1+2) за период 2017-2019., представља оперативни 
инструмент за реализацију интегрисане стратегије,  који је ажуриран и усаглашен са буџетом за 
2017.годину. За  2018. И 2019.г. је извршена  процјена  буџетских средстава а финансирање 
пројеката  из вањских  извора је  планирано у складу са најавама и реалним могућностима за 
повлачење средстава из екстерних извора. 
Планом је предвиђена реализацијаа стратешких приоритета економског развоја, друштвеног 

развоја и заштите животне средине, у оквиру 12  секторских циљева. 

Важно је истаћи да су у план укључени пројекти и мјере који доприносе смањењу ризика од 

катастрофа. 

Носилац израде трогодишњег  Плана имплементације (1+2)  је јединица за управљање развојем уз 
консултације са члановима  Општинског развојног тим а,  унутрашњих организационих јединица и 
јавних установа. 
 
Што се тиче изградње институционалних капацитета за ефикасно управљање развојем, општина је 
током 2015. године уградила послове за управљање развојем у Правилник о организацији и 
систематизацији радних мјеста и календар активности на имплементацији стратегије који се у 
пракси не примјењује у довољној мјери. 
 

5. План имплементације 2018-2020. 
 
Планом имплементације Стратегије интегрисаног развоја Општине Котор Варош за период од 3 
године 2017-2019. г,  у склопу 12 секторских циљева предвиђена реализација 91 пројеката и мјера 
Ажурирањем плана је утврђено да је завршено 3 пројеката а планирани су нови тако да су 
предвиђена укупно 132 пројекта, економски сектор 20 пројеката, друштвени сектор 92 пројекта и 
сектор животне средине 20 пројеката. Планирана укупна вриједност пројеката за три године  
износи 10.534.608 КМ, од чега је из буџета планирано  2.535.719 КМ, а из екстерних извора  
7.998.889 КМ.  
У првој години имплементације, 2018.г. је планирана реализација 76 пројеката у вриједности  
4.860.974 КМ од чега из буџета 1.030.019 КМ а из вањских извора 3.830.955 KM. Од тога је за 70 
пројеката планирано финансирање из буџета или суфинансирање (буџет и вањски извори) у 
износу од 4.417.674 КМ, буџет 1.030.019 КМ и вањски извори 3.687.655 КМ. За преосталих 6 
пројеката је планирано финансирање само из вањских извора у износу 143.300 КМ.Планирано 
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финансирање стратешких пројеката и мјера из буџетских средстава износи 12,26 %  у односу на  
планирани буџет  за 2018.г. од 8.400.000 КМ. 
 

6. Стратешки циљеви и мјере 

 
Стратешки приоритети за развој општине су дефинисани у оквиру три сектора економски развој, 
друштвени развој и заштита животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисано је 12 секторских 
циљева који доприносе реализацији стратешких циљева. 
 
Економски развој 
 
У економском сектору је дефинисан 1 стратешки циљ и 3 секторска циља: 
1.1. Унапрјеђена пољопривредна производња и потакнут развој предузетничких и занатских 
фирми до 2020.г; 
1.2. Успостављено организовано пружање услуга у излетничком и другим облицима туризма до 

2020.г.; 

1.3.  Побољшано пословање физичких и правних лица на подручју општине Котор Варош до 

2020.г.; 

 
Друштвени развој 
 
У друштвеном сектору је постављен 1 стратешк циљ са 5 секторских циљева: 
2.1. Побољшан квалитет путних комуникација до 2020.г.; 

2.2. Обезбјеђено квалитетно снабдијевање становништва  питком водом до 2020.г.; 

2.3. Смањени ризици од катастрофа до 2020.г.; 
2.4. Осигуран приступ културним, спортским и образовним услугама до 2020.г; 

2.5. Унапрјеђен приступ услугама здравствене и социјалне заштите до 2020.г 

 
Заштита  животне средине 
У еколошком сектору је дефинисан 1 стратешки и 4 секторска циља: 
3.1. Смањен негативан утицај отпадних вода на животну средину и ријеку Врбању до 2020.г.; 

3.2. Смањен  негативан утицај одложеног чврстог отпада на животну средину до 2020.г.; 

3.3 Повећана енергетска ефикасност до 2020.г.; 

3.4. Унапређена заштита културно-историјског и природног насљеђа општине до 2020.г. 

 

7. Кључни приоритети и фокуси за 2018-2020. 
 
У оквиру  3 сектора планирано је 27 програма  у склопу којих су планирана 132 пројекта, од чега у 
економском сектору 20 пројеката, друштвеном сектору 92 пројекта и сектору животне средине 20 
пројеката. Планирана укупна вриједност пројеката за три године  износи 10.534.608 КМ, од чега је 
из буџета планирано  2.535.719 КМ, а из екстерних извора  7.998.889 КМ.  
 
3.1.  Кључни приоритети развоја економског сектора 
 
У оквиру сектора економског развоја је планирано   20 пројеката , укупне вриједности  623.800 КМ. 
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У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети развоја економског сектора 
за 2017.-2019.годину су: опремање и успостављање Агроцентра, подршка пољопривредној 
производњи кроз подстицаје пољопривредним произвођачима и удружењима у области 
пољопривредне производње, подршка развоју воћарстав, сточарства и пчеларства и пластеничке 
производње што ће допринијети Сц 1.1. Планиран је наставак активности на стварању повољног 
пословног амбијента за постојеће и привлачење нових инвеститора,  са акцентом на 
постинвестициону подршку инвеститорима. Значајно је учешће у програму Цертификације 
општине са повољним пословним окружењем BFC SEE у сарадњи са Привредном комором РС, 
сарадња са министарством за економске односе и регионалну сарадњу РС, учешће на сајмовима 
идр мјере подршке, што ће допринијети сц 1.3. 
 

7.2. Кључни приоритети развоја друштвеног сектора 
 
У оквиру сектора друштвеног развоја планирано  92 пројекта у вриједности    8.739.408 КМ. 

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети друштвеног сектора за 2018-
2020.г. годину су: модернизација путева, мостова, улица и јавне расвјете (доприноси сц 2.1.).  
Приоритет у 2018.г. је  такође наставаак обнове инфраструктуре, путева и мостова, оштећених у 
мајским поплавама 2014.године,  кроз реализацију неповучених кредитних средства за ову 
намјену  (допринос Сц 2.3.) Пројекти смањења ризика од катастрофа су: Опремање и 
оспособљавање јединица цивилне заштите, Интегрисање климатских промјена у смањење ризика 
од поплава у сливу ријеке Врбас,  очекује се финансирање пројеката на уређењу корита ријеке 
Врбање и њених притока у циљу смањења ризика од поплава (локација изворишта Бијело поље. 
Приоритет у друштвеном сектору и даље  остаје наставак и завршетак реконструкције градске 
водоводне мреже и повећање капацитета изворишта, као и проширење водоводне мреже према 
насељу Забрђе. (допринос Сц 2.2.).  

 У сарадњи са вишим нивоима власти и донатором у наредном периоду се очекује наставак 
сарадње и реализација нових пројеката стамбеног збрињавања повратника. Бољем приступу 
културним, спортским и образовним услугама (С.ц.2.4) ће допринијети пројекти:  Побољшање 
статуса дјеце са посебним потребама на подручју општине, Опремање и повећање капацитета 
породица са 4-оро и више дјеце "Матица", Опремање просторија-продужени боравак дјеце 
предшколског узраста. У оквиру ових пројеката ће бити израђен Акциони план побољшања статуса 
дјеце на подручју општине, посебно рањивих и социјално угрошених категорија дјеце уз едукацију 
и оснаживање породица. 
Приступу квалитетнијим услугама здравствене и социјалне заштите (с.ц.2.5.) ће допринијети 
пројекти:  Завршетак изградња нове зграде Службе хитне помоћи и опремање службе хитне 
помоћи, Пројекат јачања здравственог сектора у оквиру кога је из буџетских средстава планиран 
завршетак асфалтирања круга и паркинга Дома здравља. Побољшаљу административних услуга ће 
допринијети изградња нове Зграде локалне управе. Такође је планиран наставак реализације  
пројеката стамбеног збрињавања повратника С, Х, Б, Саудијски фонд за развој (СДФ), Програм 
стамбеног збрињавања (ОПЕК-Фонд за међународни развој), Пројекат стамбеног збрињавања у 
оквиру Регионалног програма, Програм социјалног становања и одрживост (УНХЦР-Хилсверк), у 
оквиру којих ће бити обновљена или изграђена 41 кућа са програмом одрживости. Извјесно је 
финансирање инфраструктурних пројеката у повратничким насељима, путеви, расвјета и водовод, 
на које су аплицирала удружења повратника и општина према МЉПИ и ФМРОИ. 
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Кроз транспарентну расподјелу буџетских средстава  по ЛОД методологији  која се примјењује од 
2014.г.  године, у 2018.г. је планирана  подршка пројектима НВО из области заштите животне 
средине, активностима спортских клубова и спортских организација, пољопривредним 
произвођачима,  удружењу жена и омладинским активностима. 
 
 
 

7.3. Кључни приоритети развоја сектора заштите животне средине 
 
У оквиру сектора заштите животне средине је обухваћено 20 пројеката  у вриједности 1.171.400 
КМ. 
 
У сектору заштите животне средине за 2018.-2020. годину кључни приоритети су  заштита 
изворишта, уклањање дивљих депонија, санација градске депоније-израда еколошке 
документације, пројекти и мјере енергетске ефикасности  и уређење корита и обала на ријеци 
Врбањи и заштита природног и културно-историјског наслеђа (допринос сц 3.4) 
 
Приоритет је израда пројектне документације и изградња постројења за  пречишћавање отпадних 
вода, прикупљање, селекција и одвоз комуналног отпада, изградња канализационе мреже, како 
би се спријечило загађивање воде и околине (допринос сц. 3.1. и с.ц.3.2). Приоритет су и даље 
пројекти и мјере енергетске ефикасности:  (с.ц. 3.3.) Пројекат: Израда елабората ЕЕ у јавној 
расвјети за цијелу општину и примјена мјера ЕЕ у јавној расвјети (2016-2017). 
 
Што се тиче извора екстерног финансирања, најзначајнији предвиђени извори за период 2018-
2020. године су средства Владе РС, Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, 
Министарства породице омладине и спорта, Јавних предузећа, Фонд заштите животне средине и 
енергетску ефикасност РС, кредитна средства, средства на нивоу државе МЉПИ, ентитета 
Федерације БиХ, ФМРОИ, као и средства међународних организација Ундп/СИДА/СДЦ , 
УНХЦР/УСАИД/СДФ.  Како би искористила могућности за привлачење средстава из екстерних 
извора за финансирање планираних пројеката, општина је током претходног периода остварила 
добру сарадњу са  финансијерима  кроз реализацију пројеката (УНДП/ИЛДП, Сида/Усаид/Голд, 
УНДП/МЗ, World vision, Министарства РС). 
Како би створили услове за потенцијалне нове инвеститоре и ново запошљавање, у планском 
периоду је планирано уређење пословне зоне  Стрелиште, комуналне инфраструктуре и  
унапређење рада локалне управе. 
  

8. План имплементације Стратегије за 2018.годину 

 
Планом имплементације за 2018. годину је планирано 76 пројеката, економски 7, друштвени 65, 
животна средина 4, укупне вриједности 4.860.974 КМ од чега из буџета 1.030.019 КМ а из вањских 
извора 3.830.955 KM. Од тога је за 70 пројеката планирано финансирање из буџета или 
суфинансирање (буџет и вањски извори) у износу од 4.417.674 КМ, буџет 1.030.019 КМ и вањски 
извори 3.687.655 КМ. За преосталих 6 пројеката је планирано финансирање само из вањских 
извора у износу 143.300 КМ. Планирано финансирање стратешких пројеката и мјера из буџетских 
средстава износи 12,26 %  у односу на  планирани буџет  за 2018.г. од 8.400.000 КМ. 
 
Приоритет у 2018.години су развојни инфраструктурни пројекти пројекти чија реализација је 
започета у претходном периоду: Завршетак пројекта Реконструкција и санација градске 
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водоводне мреже и изворишта, Изградња канализационе мреже-секундарна канализација крак 3-
7 и канализациони прикључци, Санација изворишта Бијело поље на локацији водозахвата, 
Изградња пречистача отпадних вода и др. Финансирање завршних радова на реконструкцији 
водоводне и изградњи канализационе мреже, санација и повећање капацитета изворишта је 
планирано из раније одобреног кредита ЕИБ-а.  
 
Планиран је наставак пројекта Санација путева и мостова и клизишта оштећених у поплавама који 
ће се  финансирати из неутрошених кредитних средстава одобрених за ову намјену,  Санација 
пјешачке стазе и фекалне канализације на потезу Трг-Мост Котор,   асфалтирање дионица  на 3 
локална пута: пут Ново село Забрђе 630м, Приступни пут до гробља у Раштанима, Пут до гробља у 
Д. Ободник-Кукавице. 
 
Из властитих средстава је планиран завршетак асфалтирања дионица локалних путева у 
насељеним мјестима по МЗ и постављање расвјете на више локација у градском подручју и 
руралним МЗ а који су започети у претходној години.  
 
Нови инфраструктурни пројекти планирани за финансирање из буџета у 2018.г су  Водовод 
Шипраге, Базен за воду у Г. Масловарама, дионица пута Вагани-Засеље, дионица пута Зеленика-
Липље, Борјанска улица у Новом насељу и Збориште у К. Брду. 
 
Такође је из средстава за капиталне инвестиције предвиђено  и асфалтирање Улице до гробља у 
насељу Баре,  друге дионице Пута у Слатини и  уређење Спортске дворане, као и асфалтирање 
паркинга и круга Дома здравља "Св. Пантелејмон". 

 
Планом имплементације је предвиђена реализација капиталних пројеката за које су обезбијеђена 
значајна средства из вањских извора, од донатора  и виших нивоа власти, која су одобрена кроз 
јавне позиве на које је општина аплицирала или су намјенски донирана средства.  
 
У оквиру пројекта Јачање улоге МЗ у БиХ је планирана реализација 6 нових капиталних пројеката 
које су мјесне заједнице  кандидовале на други јавни позива у 2017.г. Свих 6 пројеката је 
одобрено за реализацију: Oпремање просторија Дома културе у МЗ Масловаре, Изградња 
кошаркашког  игралишта  у насељу Рипиште у МЗ Котор Варош, Постављање ЛЕД расвјете у МЗ 
Грабовица, Асфалтирање локалног пута у МЗ Забрђе, Асфалтирање локалног пута у Савићима у МЗ 
Врбањци, Изградња трибина и одбојкашког игралишта у МЗ Ободник. Такође је планиран 
завршетак 2 пројекта по првом позиву, Изградња тротоара у МЗ Ободник, Оборинска у МЗ 
Врбањци. Финансирање је обезбијеђено 70% из донаторских средстава и више од 30% 
процијењене вриједности суфинансирано из буџета општине за 2017. и 2018. 
 
У оквиру пројекта Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу ријеке 
Врбас очекује се финансирање пројеката на водотоку ријеке Врбање и њених притока у циљу 
смањења ризика од поплава (локација Купалиште Бјелине, итд) 
 
Од виших нивоа власти (Влада РС, Влада Србије) су одобрена средства за финансирање 4 пројекта, 
путна инфраструктура у Масловарама, санација Народне библиотеке, санација зграде ФК Младост 
и санацију ОШ у Масловарама. 
 
 
Табеларни реглед Плана имплементације и индикативни финансијски оквир за 2018.г у прилогу. 



 
 БРОЈ 7/18 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“ Страна 109 

 

 

 
ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
 
- За успјешно остварење плана и реализацију планираних пројеката неопходно је наставити 

реализацију започетих пројеката из претходног периода, као и путне  и комуналне 
инфраструктуре пројекти  који су оштећене у поплавама; 

-  Буџетска издвајања за подстицаје у  привреди и пољопривреди  (развој предузетништва) нису  
довољна за остварење циљева; 

-  Такође постоји потреба да се у наредном периоду више пажње усмјери на промовисање  
погодности општине за нове инвестиције, промовисање слободних пословних простора и 
грађевинских локација,  промовисање квалитета живота, отвореност и спремност локалне 
управе да подржи нове идеје које ће допринијети остварењу постављених циљева и бољем 
животу њених грађана; 

- потребно урадити енергетски преглед објеката како би се утврдила вриједност мјера које је 
потребно предузети да би се постигла потребна енергетска ефикасност објеката; 

- Успостављене процедуре за континуирано  планирање, праћење, вредновање и 
имплементацију стратегије развоја  примијенити у пракси ; 

- План развоја организацијских капацитета и људских потенцијала неопходних за ефикасну 
имплементацију Стратегије; 

- Ставити у функцију Агроцентар који би подржао пољоривредну прозводњу кроз складиштење, 
откуп и приступ тржишту; 

- За финансирање и реализацију планираних пројеката, неопходно је предузети све потребне 
мјере и активности на тражењу доступних извора финансирања, посебно у области 
пољопривреде, производњи здраве хране;  

- Радити на благовременој припреми кавлитетних пројеката и праћењу јавних позива за 
повлачење средстава из вањских извора; 

- Уградити пројекте из Плана имплементације за 2018.г. у годишње планове рада унутрашњих 
организационих јединица.  

 
 
         Кабинет начелника                                                                          Начелник општине 
   Јединица за управљање развојем                   Зденко Сакан 
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1.1.1.2.Мјера: 
Подршка 
развоју 
пластеничке 
производње 
(2016-2020)  

До 2020. 
најмање 5 
пољопривредн
их произвођача 
који производе 
поврће у 
заштићеном 
простору 
пласирају своје 
производе 
директно на 
локално 
тржиште или  
путем 
кооперантских 
уговора.  

75.000 52.500 5.000 5.000 5.000 15.000             12.500   12.500 12.500 12.500 37.500 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

4141-
Субвенције 
у области 
пољопривр
еде-
подстицаји 
производње 

Одјељење за 
привреду  

2016 
(А) 

Е
С 

С
 1

, С
Ц

 1
.1

 

1.1.1.3. Мјера: 
Подршка 
развоју 
сточарства -
објекти, стада 
(2016-2020)  

До 2020. 
најмање 50 
газдинства која 
се баве 
сточарством 
врше пласман 
произведеног 
млијека и меса. 
(газдинства 
15000 
КМправна лица 
3000 КМ)  

75.000 48.000 18.000 15.000 15.000 48.000                 0     0 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

4141-
Субвенције 
у области 
пољопривр
еде-
подстицаји 
производње 

Одјељење за 
привреду  

2016 
Е

С 

С
 1

, С
Ц

 1
.1

 1.1.1.4. Мјера: 
Подршка  
развоју 
пчеларства 
(2016-2020) 

До 2020. 
најмање 10 
произвођача 
меда врши 
пласман својих 
производа 
директно на 
локалном 
тржишту или 
путем 
кооперантских 
уговора. 

25.000 7.000 5.000 1.000 1.000 7.000                 0     0 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

4141-
Субвенције 
у области 
пољопривр
еде-
подстицаји 
производње 

Одјељење за 
привреду  

2016 
Е
С 

С
 1

, С
Ц

 1
.1

 

1.1.1.5. Мјера: 
Подршка 
развоју 
воћарства -   
едукација, 
подизање 
нових засада 
(2016-2020) 

До 2020.г. 
најмање 12 
произвођача 
воћа врши 
пласман својих 
производа 
директно на 
локалном 
тржишту или 
путем 
кооперантских 
уговора.  

50.000 15.000 5.000 5.000 5.000 15.000                 0     0 
Одјељење за 
привреду 

4141-
Субвенције 
у области 
пољопривр
еде-

подстицаји 
производње 

Одјељење за 
привреду 

2016 
Е

С 

С
 1

, С
Ц

 1
.2

 

1.2.1.1. Мјера: 
Подршка 
развоју 
излетничког 
туризма (2016-
2020) 

До 2020.г. 
регистрована 
најмање 2 нова 
пружаоца 
туристичких 
услуга. 

10.000 5.000 1.000 2.000 2.000 5.000                 0     0 
Одјељење за 
привреду; ТО 

4152-
Фин.про 
НО-lod. 
10.000 КМ-
1000 

Одјељење за 
привреду  

2016 
Е

С 
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С
 1

, С
Ц

 1
.2

 1.2.2.1.Пројекат
: Уређење 
излетишта Парк 
природе Руика 
(2016-2020) 

До 2020. Парк 
природе Руика 
посјети 
најмање 200 
излетника 
годишње.  

50.000 32.000   2.000 2.000 4.000             10.000   10.000 10.000 8.000 28.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 
(Министарс
тво туризма 
РС на бази 
претходних 
издвајања 
за ове 
намјене 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 
(Б) 

Е
С 

С
 1

, С
Ц

 1
.3

 

1.3.1.1.Пројекат
: Унапређење 
повољног 
пословног 
окружења 
увођењем БФЦ 
стандарда 
(2016-2018) 

До 2018.г. 
смањено 
вријеме 
рјешавања 
захтјева 
инвеститора за 
помоћ 
општинске 
администрациј
е за 10% у 
односу на 

2016.г(веб 
дизајн, 
комисија, 
превод) 
Подршка ВХАМ 
пројекат 

12.000 8.000 2.000 2.000 2.000 6.000                 0 1.000 1.000 2.000 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

4127-
Стручне 
услуге 2000 
KM             
4129-Остали 
непоменути 
расходи 
8000 

Одјељење за 
привреду , 
кабинет 

2016 
(А) 

Е
С 

С
 1

, С
Ц

 1
.3

 

1.3.1.4.Пројекат
: Успостава базе 
података за 
пројектну, 
грађевинску и 
осталу 
документацију 
(2016-2017) 

До 2017.г. 
смањено 
вријеме 
рјешавања 
захтјева 
инвеститора за 
помоћ 
општинске 
администрациј
е за 10% у 
односу на 
2016.г 

18.000 10.000 10.000     10.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5117-
Издаци за 
израду 
урбанистичк
их, 
регулацион
их и 
просторних 
планова, 
дио од 
40000 КМ 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 
Е
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.1.3.Пројекат
: Израдити 
пројекат 
саобраћајне 
сигнализације 
(2018) 

До 2018. 
године 
донесена 
одлука о 
прихватању 
пројекта 
саобраћајне 
сигнализације 
од стране 
Општине.                       
(набавка 
саобраћајних 
знакова  234КМ 
и кућних 
бројева 
2.077КМ) 

30.000 27.500 2.500 5.000 20.000 27.500                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5113-
издаци за 
саоб.сигнал
изацију 
5000 КМ 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.2.1. 
Пројекат: 
Наставак 
асфалтирања 
улица на Новом 
насељу Баре 
(2017-2020)  

До 2020. 
године 
унапрјеђена 
покривеност 
путних 
комуникација 
новим 
асфалтом  за 
најмање 1 
насељено 
мјесто и 600 
домаћинстава.  

500.00
0 

400.000   50.000 50.000 100.000   100.000             
100.00

0 
100.000 100.000 300.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 2017 

(A) 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 23 Улица 
Борјанска 
(2018) 

План 160м 20.000 20.000 20.000     20.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 2018 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 24 Улица код 
гробља у 
Насељу Баре 
(2018) 

План 150м 15.300 15.300 15.300     15.300                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н 25 Уређење 
зборишта 
Јанковића Брдо 
(2018) 

Уређен 
простор за 
ивођење 
манифестација 

20.000 20.000 20.000     20.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 2.1.2.3.Модерн
изација пута 
Ободник-
Дабовци-500м 
(2017-2018) 

До 2017. 
године 
унапрјеђена 
покривеност 
путних 
комуникација 
новим 
асфалтом  за 
најмање 1 
насељено 
мјесто и ____ 
домаћинстава.  

58.500 22.458 22458     22.458                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.2.4.Модерн
изација пута 
Масловаре-
Лауши 775 м 
завршетак 
(2017-2018) 

До 2017. 
године 
унапрјеђена 
покривеност 
путних 
комуникација 
новим 
асфалтом  за 
најмање 1 
насељено 
мјесто и ___ 
домаћинстава. 
План 390м + 
...м, 2018 
40808,73 

42.000 42.000 42000     42.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.2.5.Модерн
изација пута 
Забрђе-Кобаш  
(2017-2018) 

До 2017. 
године 
унапрјеђена 
покривеност 
путних 
комуникација 
новим 
асфалтом  за 
најмање 1 
насељено 
мјесто и ____ 
домаћинстава.               
Двије дионице  
235 м и 300 м 

43.000 43.000 26000     26.000             17.000   17.000     17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5112-
Издаци за 
инвестицио
но 
одржавање 
инфраструкт
уре у МЗ 
(донације) 
дио од 
75000 КМ; 
17000 КМ 
УНДП 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 2.1.2.6.Модерн
изација пута 
забрђе-Ново 
Село  630 м 
(2017-2018) 

До 2017. 
године 
унапрјеђена 
покривеност 
путних 
комуникација 
новим 
асфалтом  за 
најмање 1 
насељено 
мјесто и ____ 
домаћинстава.              
План 
2018...........КМ   
.МИРЛРС 

51.280 51.280       0 51.280               51.280     51.280 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Кредит-
поплаве 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.2.7.Асвалти
рање 
приступног пута 
гробље 
Раштани (2017-

2018) 

До 2017. 
године 
унапрјеђена 
покривеност 
путних 
комуникација 
новим 
асфалтом  за 

најмање 1 
насељено 
мјесто и ____ 
домаћинстава.  

36.230 36.230 1.360     1.360 34.870               34.870     34.870 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину; 
Кредит - 
поплаве 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 2017 

(Е) 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.2.9.Асвалти
рање 
приступног пута 
Дому здравља 
Св Пантелејмон 
и паркинга 
(2017-2018) 

До 2017. 
године 
унапрјеђена 
покривеност 
јавних 
површина 
асфалтом, 
приступ 
здравственој 
установи                          

125.22
9 

125.229 
125.22

9 
    125.229                 0     0 

ДЗ "Св 
Пантелејмон" 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 2017 

Д

С 
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С
 2
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 Н1-Пут Старе 
(Баре) 
Масловаре 
(2018) 

Асфалтирано х 
m пута 

6.700 6.700 6.700     6.700                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н3-Вукове 
њиве-Брежђе 
60м (2018) 

Асфалтирано 
60 m пута 

5.850 5.850 5.850     5.850                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н4-Вукове 

њиве-Раштани-
Запони 65м 
(2018) 

Асфалтирано 
65 m пута 

7.160 7.160 7.160     7.160                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 

комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 

имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 

комуналне 
послове 

2018 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н5-Дабовци-
Новаци 280 м 
(2018) 

Асфалтирано 
280 m пута 

30.800 30.800 30.800     30.800                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н7 Пут 
Каламанде-СПЦ 
МЗ 1 (2016-
2018) 

Асфалтирано 
270 m пута 

33.300 33.300 16.300     16.300             17.000   17.000     17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-
Издаци за 
инвестицио
но 
одржавање 
инфраструкт
уре у МЗ 
(донације) 
дио од 
75000 КМ; 
17000 КМ 
УНДП 

Кабинет 
начелника 

2016 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н8 Баре -
Језерка пут 
(2018) 

Асфалтирано х 
m пута 

28.400 28.400 28.400     28.400                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н9 Оборинска 
Врбањци МЗ 1 
(2016-2018) 

Ријешена 
одводња 
оборинских 
вода у центру 
МЗ Врбањци 

31.220 21.220 4.220     4.220             17.000   17.000     17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-
Издаци за 
инвестицио
но 
одржавање 
инфраструкт
уре у МЗ 
(донације) 
дио од 
75000 КМ; 
17000 КМ 
УНДП 

Кабинет 
начелника 

2016 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 10 Тротоари 
Ободник МЗ 
1(2016-2018) 

Асфалтирано 
двије дионице 
тротоара једна 
250m и друга 
40m 

22.533 22.533 5.533     5.533             17.000   17.000     17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-
Издаци за 
инвестицио
но 
одржавање 
инфраструкт
уре у МЗ 
(донације) 
дио од 
75000 КМ; 
17000 КМ 
УНДП 

Кабинет 
начелника 

2016 
(Е) 

Д
С 
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С
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Н11 Пут Teпићи 
Савићи МЗ 2 (II 
дионица 
Савићи) МЗ 
пројекат (2017-
2018) 

Асфалтирано 
400 m пута 

39.900 39.900 22.900     22.900             17.000   17.000     17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-
Издаци за 
инвестицио
но 
одржавање 
инфраструкт
уре у МЗ 
(донације) 
дио од 
75000 КМ; 
17000 КМ 
УНДП 

Кабинет 
начелника 

2017 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н13 Доњи 
Варош                               
-Баштина 1                                         
-Баштина 2-пут 
од Ул Краља 
Милутина 637 
м (2018) 

Асфалтирано 
637 m пута 

67.300 67.300 67.300     67.300                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 14 Присоје-
Товладић 
(2018) 

Асфалтирано х 
m пута 

10.069 10.069 10.069     10.069                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 15 
Топаловићи -
Забрђе (2018) 

Асфалтирано х 
m пута 

32.000 32.000 2.000     2.000   30.000             30.000     30.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 
Влада РС, 
МИРЛРС 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 16 Пут 
Подбрђе (2018) 

Асфалтирано х 
m пута 

45.000 45.000       0   45.000             45.000     45.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Влада РС, 
МИРЛРС 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 17 Слатина (2 
дионице 171 м) 
(2018) 

Асфалтирано 
двије дионице  
86 м и 85 м) 

15.250 15.250 15.250     15.250                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н 18 Вагани-
Засеље 560m 
(2018) 

Асфалтирано 
двије дионице 
350 м и 210m 
пута 

70.800 70.800 70.800     70.800                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 Н22 Пут 
ДОбодник-
гробље 
Кукавице 500 м 
(2018) 

Асфалтирано 
500 m пута 

48.710 48.710       0 48.710               48.710     48.710 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Кредит 
поплаве 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 Н 25 
Модернизација 
пута код СЗ 
Врбањци, 150 
m (2018) 

Асфалтирано 
150 m пута 

20.000 20.000 20.000     20.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д
С 
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Н 26 Пут 
Забрђе-
Шибови-
Товладић- 
дионица Мост 
Шибови-спо М4 
БЛ-Добој  
(2018) 

Асфалтирано 
495 m пута 

31.500 31.500       0   31.500             31.500     31.500 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Влада РС, 
МИРЛРС 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 2018 

(Е) 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н27 Путна 
инфраструктура 
МЗ Масловаре 
(2018)  

Асфалтирано х 
m пута 

130.00
0 

130.000       0   130.000             
130.00

0 
    130.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Влада РС Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н28 Библиотека 
Котор Варош-
санација (2018)  

Обезбијеђени 
услови за 
очување 
књижног 
фонда (х 
књига) и 
одржавање 
различитих 
скупова - 
промоција 

80.000 80.000       0   80.000             80.000     80.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Влада РС Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н29 ОШ 
П.П.Његош 
(2018)  

Побољшани 
услови за 
извођење 
наставног 
процеса за х 
ученика и х 
наставног 
особља 

200.00
0 

200.000       0   200.000             
200.00

0 
    200.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Влада 
Србије 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н30 ФК 
Младост-зграда 
(2018)  

Побољшани 
услови за рад 
фудбалског 
клуба Младост 
(х спортиста и 
спортских 
радника) 

70.000 70.000       0   70.000             70.000     70.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Влада РС Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

2.1.2.10..Реконс
трукција, 
санација и 
доградња 
расвјете на 
подручју 
општине-Ул 
Цара Душана и 
Рипиште, 
Ободник и 
Врбањци, 
Слатина, 
Чепак,Маслова
ре, Раштани,  
Лујићи, Ул Иве 
Андрића, Ул 
Видовданска, 
Забрђе, Плане, 
Језерка,      
(2017-2018) 

Покривеност 
расвјетом 
_домаћинстава 
, 12 пројеката                                 
КВ (8 локација-
Блатњак, Цара 
Душана, Плане 
мост, Слатина, 
Ул Иве 
Андрића, Ул 
Видовданска, 
Чепак, Плане -
КВ), Забрђе 2 
локације 
(Подосоје, 
Центар 
Забрђе), 
Ободник 1 
локација 
(спајањеМасло
варе), Врбањци 
1 лок (Штрека), 
Масловаре 4 

лок ( Језерка-
Масловаре,   
Лауши, 
Раштани, 
Колона)   , 
Грабовица 1 
локација (Мост 
Лујићи)         

80.000 80.000 80.000     80.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н. 
Електрификациј
а повратничких 
насеља на 
подручју 
општине  (2017-
2019) 

Билице реал 
65000, Растик 
план у 2018 

930.00
0 

180.000       0     60.000           60.000 60.000 60.000 180.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове и 
Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

МЉПИ БиХ  Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 2017 

(Е) 
Д
С 
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2.2.1.2.Пројекат
: Изградња 
водовода 
Забрђе - 
дионица град-
Подбрђе (2017-
2020)  прва 
фаза 

До 2020.г. 
најмање  200 
додатних 
домаћинстава 
прикључено је 
на градску 
водоводну 
мрежу. 

400.00
0 

200.000 4.400     4.400   95.600             95.600 50.000 50.000 195.600 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

 5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину; 
Министарст
во за 
људска 
права и 
избјеглице 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 2017 

(Е) 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.2

 

2.2.1.4. 
Пројекат: 
реконструкција 
и санација 
водовода 
Шипраге (2017) 

У 2017 години 
санирано и 
реконструисан
о ...м 
водоводне 
мреже са 
...прикључака  

40.000 40.000 40.000     40.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.2

 

Н20 Базен за 
воду -санација 
Г. Масловаре 
(2018) 

За Х 
домаћинстава 
обезбијеђено 
снабдијевање 
питком водом 

10.000 10.000 10.000     10.000                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5112-
Издаци за 
рек.објеката 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.2

 

2.2.2.2. 
Пројекат: 
Санација 
изворишта 
Бијело поље на 
локацији 
водозахвата 
(2016) 

У 2016. 
измјерени 
параметри 
квалитете воде 
на изворишту 
Бијело поље 
налазе се у 
дозвољеним 
референтним 
вриједностима. 

210.00
0 

210.000       0 
210.00

0 
              

210.00
0 

    210.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове Кредит 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 
(E) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.3

 

2.3.2.3. 
Пројекат: 
Опремање и 
оспособљавање 
јединица 
цивилне 
заштите (2017-
2020) 

До 2020.г. 
смањено 
просјечно 
вријеме 
одговора 
Цивилне 
Заштите  на 
захтјеве за 
интервенцијам
а током 
катастрофа за 
20% у односу 
на период 
2011-
2014.(униформ
е за ....чланова 
ЦЗ) 

50.000 28.000 3.000 12.500 12.500 28.000             0   0     0 

Служба ЦЗ 5113-
Издаци за 
набавку 
опреме - 
Цивилна 
заштита 

Одјељење за 
општу управу 
(Служба ЦЗ) 

2017 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.3

 

2.3.4.2.Пројекат
: Завршетак 
изградње 
пјешачке стазе 
уз обалу ријеке 
Врбање (2017-
2020) -Санација 
пјешачке стазе 
и канализације  
Трг-мост Котор 

Смањен број 
одрона обале 
ријеке Врбање 
за 15% у 2020 у 
односу на 2014. 
годину. 

147.00
0 

147.000       0 
147.00

0 
              

147.00
0 

    147.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

Кредит -
поплаве 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
(Ц) 

Д

С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.3

 

2.3.4.3. 
Пројекат: 
Уређење обала 
ријеке Врбање 
– обало утврда 
базирана на 
еколошким 
принципима 
(2016-2020) 

Смањен број 
одрона обале 
ријеке Врбање 
за 5% у 2020 у 
односу на 2014. 
годину 
 
Смањен број 
поплављених 
објеката након 
обилних киша 
за 5% у 
периоду 2016 - 
2020 години у 
односу на 
период 2011 - 
2014. годину 
Изграђено 150 
м обалоутврде 
испод трга 
45247 КМ, 
План 2018 Ундп 
102.300KM 
(34770 Бјелине 
40 м, обала 
десна 53000 
КМ,  

155.00
0 

138.170 38.170     38.170                 0 100.000   100.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5112-
Издаци за 
инвестицио
но 
одржавање 
инфраструкт
уре у МЗ 
(донације) 
дио од 
75000 КМ 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2016 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.1.3. 
Побољшање 
статуса дјеце на 
подручју 
општине (2017-
2019) 

Протокол о 
сарадњи са 
општином, 
консултантске 
услугелокални 
аакциони план 
за дјецу, излет 
Г Ријека, 
контиунирана 
подршка дјец и 
рањивих катег, 
планинарски 
поход, 2 
показне 
вјежбе, 2 
едукације 
Превоз дјеце. 

30.534 30.534 23.000     23.000                 0 7.534   7.534 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

4161-
Трошкови 
превоза 
дјеце са 
посебним 
потребама 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2017 
(Б) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.1.4. 
Опремање и 
повећање 
капацитета 
породица са 4-
оро и више 
дјеце 
"Матиаца" 
(2017-2018) 

намјештај и 
информатичка 
опрема. УГ 
1000 КМ и 
појединци 5000 
КМ 

6.000 6.000 6.000     6.000                 0     0 

 УГ "Матиаца" 

4152-
Грантови 

организациј
ама са 4 и 

више дјеце 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2017 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.1.6. 
Санација и 
проширење 
капацитета 
Дјечијег вртића 
"Лариса Шугић" 
(2017) 

Створени 
услови за 
повећан број 
дјеце 
корисника 
предшколске 
установе за 10 
%                                                                  
План 2018.г. 
20.997 КМ 

60.000 21.620 21.620     21.620                 0     0 

ЈУ Дјечији 
Вртић 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2017 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.2.1. 
Пројекат: 
Изградња 
игралишта 
Баре-

кошаркашко 
(2017) 

До 2017.г. 
креиран план 
одржавања 
спортских 
активности на 
игралишту 
Баре.                  
Кошаркашко 
игралиште у 
склопу пројекта 
МЗ, 2 позив,              
План  буџет 
5660КМ Ундп 
170000 KM 

32.412 24.450 7.450     7.450             17.000   17.000     17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-
Издаци за 
инвестицио
но 
одржавање 
инфраструкт
уре у МЗ 
(донације) 
дио од 
75000 КМ; 
17000 КМ 
УНДП 

Кабинет 
начелника 

2017 
(Е) 

Д

С 
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С
 2

, С
Ц
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.4

 

2.4.2.4.Пројекат
: 
Реконструкција 
крова  старе 
аустроугарске 
школе (2017) 

До 2017.г. 
контактирано 
најмање 10 
потенцијалних 
инвеститора за 
потпуну 
санацију 
заштићеног 
објекта 
споменичко-
културног 
насљеђа „Стара 
аустроугарска 
школа“. 
Саниран кров 
површине...м, 
Објекат 
заштићен од 
даљег 
пропадања                                   
План 2018, 
6774,3 

100.00
0 

100.000 10.000 20.000   30.000                 0 70.000   70.000 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

2017 
(A) 

Д

С 

  

Зграда локалне 
управе (2018-
2019) 

Унапређен рад 
локалне управе 

500.00
0 

500.000       0               
500.0

00 
500.00

0 
    500.000 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

  Одјељење за 

просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(А) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Спортска 
дворана (2018)-
уређење и 
гријање 

Побољшани 
услови за 
бављење 
спортом и 
одржавање 
манифестација 

130.00
0 

104.000 4.000     4.000                 0 50.000 50.000 100.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове;  
Центар за 
културу, спорт и 
информисање; 
СШЦ 

5111 - 
Издаци за 
произведен
у сталну 
имовину 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.3.1. Мјера: 
Подршка раду 
спортских 
организација на 
подручју 
општине (2016-
2020) 

До 2020.г. 
израђени 
планови и 
програми рада 
за најмање 10 
спортских 
клубова.                              

400.00
0 

250.000 90.000 80.000 80.000 250.000                 0     0 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

4152-Помоћ 
спортским 
клубовима 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

2016 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

2.4.3.2. Мјера: 
Подршка  
спортским и 
културним 
манифестација
ма (2016-2020) 

До 2020.г. 
успостављен и 
усвојен 
програм 
одржавања 
спортских и 
културних 
манифестација.                  

230.00
0 

104.000 12.000 46.000 46.000 104.000                 0     0 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

4152-Грант 
спортске и 
кул.маниф.и 
аматеризам 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

2016 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н. Мјера: 
Подршка НВО и 
спортским 
организацијама 
за пројекте 
(ЛОД) 

План 2018 
20000КМ ј 
позив за сп и 
НВО 20000КМ 9 
сп клуб. и орг.  
и 11 НВО (3 
екологија, 2 
жене, 1 
планинари, 1 

дјеца, 2 култ. 
манифест, 1 
едук.) 

20.000 20.000 20.000     20.000                 0     0 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

4152-
Финансира
ње 
пројеката 
НВО - ЛОД 
методологиј
а  

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н. Мјера: 
Подршка 
удружењима 
грађана 

Подржан и 
унапређен рад 
х удружења 
грађана 

5.000 5.000 5.000     5.000                 0     0 

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

4152-Остали 
текући 
грантови 
непрофитни
м 
субјектима  

Одјељење 
друштвене 
дјелатности 

2018 
Д
С 
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С
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Ц

 2
.5

 

2.5.1.1.Пројекат
: Израда 
пројектне 
документације 
за изградњу 
нове зграде 
Центра за 
социјални рад. 
(2018) 
Опремање 
просторије 
Центра за 
социјални рад  
за 
индивидуални 
рад са 
корисницима 
2017 

До 2018.г. 
донесена 
општинска 
одлука о 
прихватању 
пројекта за 
изградњу нове 
зграде Центра 
за социјални 
рад. 
(намјештај, 
рачунарска 
опрема)                              

30.000 28.500 2.000   26.500 28.500                 0     0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове и 
Центар за 
социјалн и рад, 
Одјељење за 
друштвене 
дјелатности  

5113-
Издаци за 
набавку 
опреме;  

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.5

 

2.5.1.2.Пројекат
: Успостављање 
и опремање 
Центра за дјецу 
ометену у 
психо-
физичком 
развоју (2018)-
Пројекат 
Повећање 
капацитета УГ 
"Кућа радости" 
(наставак 
активности из 
2016) 

До 2018. 
израђен 
функционалан 
програм рада 
Центра. 
 
До 2018. 
запослен један 
психолог.                                           
Набављена 
рачунарска 
опрема 2017                    
План 2018  
1000 по јавном 
пзиву за НВО, 
рез у буџ 
2000КМ 

26.000 9.000 3.000 3.000 3.000 9.000                 0     0 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности;  УГ 
"Кућа радости" 4152-Остали 

текући 
грантови 
непрофитни
м 
субјектима 
(Министарс
тво здравља 
и социјалне 
заштите РС, 
Центар за 
социјални 
рад) 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2018 
Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.5

 

2.5.2.2. 
Пројекат: 
Санација и 
опремање 
дијела зграде 
Дома здравља 
за дијагностику, 
педијатрију и 
хигијенско-
епидемиолошк
у службу (2018-
2019) Пројекат 
јачања 
здравственог 
сектора 

Дијагностичка, 
педијатријска и 
хигијенско 
епидемиолошк
а служба 
премјештене у 
саниране 
просторије до 
2019.г. 
 
До 2019.г. 
Дијагностичка, 
педијатријска и 
хигијенско 
епидемиолошк
а служба 
сертификоване 
у складу са 
стандардима 
пружања 
медицинских 
услуга у РС.         
План 2018 6950 

6.950 6.950 6.950     6.950                 0     0 

Дом здравља; 
Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

4152-
капитални 
грант  

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

2018 
(E) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.5

 

2.5.2.4. 
Саудијски фонд 
за развој (СДФ) 
стамбено 
збрињавање 
повратника С, 
Х, Б (2016-2017) 

8 кућа 
процедура 
започета у 2016               

254.00
0 

254.000       0             254.000   
254.00

0 
    254.000 

Одјељење за  
друштвене 
дјелатности 

Донатор 
СДФ 

Одјељење за  
друштвене 
дјелатности 

2016 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.5

 

2.5.2.6. 
Пројеклат 
стамбеног 
збрињавања у 
оквиру 
Регионалног 
програма 
(2017) 

38 кућа (С,Х,Б) 
36 (бошњаци, 1 
хрват, 1 србин)                       

2.600.
000 

2.600.000       0             
1.000.0

00 
  

1.000.0
00 

1.600.0
00 

  
2.600.00

0 

Одјељење за  
друштвене 
дјелатности 

Регионални 
програм 
донатор 
Европска 
комисија 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

2017 
(Е) 

Д

С 
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2.5.2.7.Програм 
социјалног 
становања и 
одрживост -
УНХЦР-
Хилсверк (2017-
2018) 

12 кућа, 
одржив 
повратак, 
мапирање 
угрожених 
категоија, 
набавка 
софтвера                                
УНХЦР-41 
корисник 
помоћи 
одржив 
повратак , 
мотокултивато
ри, косилице, 
стока, 
пластеници, 
План 2018 

418.00
0 

118.000       0             118.000   
118.00

0 
    118.000 

Одјељење за  
друштвене 
дјелатности 

Донатор 
Унхцр-
Хилсверк из 
програма за 
6 општина 
2.500.000К
М 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2017 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.5

 

Пројекат 
стамбено 
збрињавање - 
ФМРОИ (2017) 

7 стамбених 
јединица(1 ст. 
Јед. кључу 
руке, 6 грађ. 
матер,  

10169
5 

101.695       0   101.695             
101.69

5 
    101.695 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

Федерално 
министарст
во за 
расељене 
особе и 

избјеглице 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2017 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н  Пут Хрваћани 
400 м (2018) 

Асфалтирано 
400 m пута 

40.000 40.000       0   40.000             40.000     40.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

ФМРОИ по 
јавном 
позиву 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2018 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н  Пут Шипраге 
Керле 400 м 
(2018) 

Асфалтирано 
400 m пута 

44.000 44.000 4.000     4.000   40.000             40.000     40.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

ФМРОИ по 
јавном 
позиву 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2018 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н Пут Хадровци 
200 м (2018) 

Асфалтирано 
200 m пута 

20.000 20.000       0   20.000             20.000   ` 20.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

ФМРОИ по 
јавном 
позиву 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2018 
(Е) 

Д

С 

С
 2

, С
Ц

 2
.1

 

Н  Пут Дољани 
200м (2018) 

Асфалтирано 
200 m пута 

20.000 20.000       0   20.000             20.000     20.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

ФМРОИ по 
јавном 
позиву 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2018 
(Е) 

Д
С 

С
 3

, С
Ц

 3
.1

 

3.1.2.2. 
Пројекат: 
Изградња 
канализационе 
мреже-
секундарна 
канализација 
Крак 3-7 и 
прикључци 
(2016) 

Најмање 335 
домаћинстава 
прикључено на 
канализациону 
мрежу до 2016. 
године.            

773.00
0 

100.000       0 
100.00

0 
              

100.00
0 

    100.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

5112-
Издаци за 
рек.објеката
, (100000 
KM 
плаћање из 
кредита  
(2010 грант 
средства и 
кредит 
Влада РС - 
ЕИБ    

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
комуналне 
послове 

2016 
(E) 

З
С 

С
 3

, С
Ц

 3
.3

 

3.3.2.3.Пројекат
: "Наш дом има 
енергију", 
Планинарски 
дом Грабовачка 
Ријека (VIA 
DINARIKA) 
(2017) 

рехабилитација 
планинарског 
смјештаја дуж 
зелене стазе-
повећање 
смјештајних 
капацитета и 
уштеда 
енергије (17+8 
лежајева, 
камин 
централно 
гријање, 
замјена 
столарије)           

15.000 1.500       0             1.500   1.500     1.500 

ПД Механизам Донатор Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2017 
(Б) 

З
С 
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С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н. Дом културе 
Масловаре (I и 
II   ) (2016-2018) 

 Опремљене 
просторије на 
спрату објекта 
дома културе 
за савјет мјесне 
заједнице и 
различита 
удружења. 
План 10091 
КМ, УНДП 
17000 КМ  

17.000 17.000       0             17.000   17.000   

  

17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-
Издаци за 
инвестицио
но 
одржавање 
инфраструкт
уре у МЗ 
(донације) 
дио од 
75000 КМ; 
17000 КМ 
УНДП 

Кабинет 
начелника 

2016 
(Е) 

Д
С 

С
 2

, С
Ц

 2
.4

 

Н. Игралиште 
Ободник (II) 
(2017-2018) 

 Реализ 6069, 
1623,3,  Plan 
undp 17000  

22.300 22.300 5.300     5.300             17.000   17.000   

  

17.000 

Одјељење за 
просторно 
уређење и ст 
ком послове 

5112-
Издаци за 
инвестицио
но 
одржавање 
инфраструкт
уре у МЗ 
(донације) 
дио од 
75000 КМ; 
17000 КМ 

УНДП 

Кабинет 
начелника 

2017 
(Е) 

Д

С 

        0       0                 0     0           

U K U P N O: 
  

   
10.206

.922  

      
7.578.708  

   
1.030.0

19  

       
248.50

0  

          
270.000  

      
1.548.5

19  

       
591.86

0  

   
1.003.79

5  

      
60.00

0  

                 
-  

                
-  

                
-  

    
1.532.0

00  

   
500.0

00  

    
3.687.6

55  

     
2.061.0

34  

         
281.500  

    
6.030.18

9  

    

 

 

 

       

 

        

 

      КЛAСИФИКAЦИJA 
ПРOJEКATA 

A-прojeкти зa кoje нeмa идeje oд кудa би сe мoгли финaнсирaти 

                
(кojи су прeдвиђeни зa 
финaнсирaњe диjeлoм 

или у пoтпунoсти из 
eкстeрних извoрa) 

Б-прojeкти зa кoje имa идeje кo би мoгao бити дoнaтoр aли ниje нaпрaвљeн прojeктни 
приjeдлoг и ниje aплицирaнo 

                Ц-прojeкти зa кoje имa идeja кo би мoгao бити дoнaтoр, зa кoje je нaпрaвљeн прojeктни 
приjeдлoг  и aплицирaнo je aли нeмa пoврaтнe инфoрмaциje 

                Д-прojeкти зa кoje имa идeja кo би мoгao бити дoнaтoр, зa кoje je нaпрaвљeн прojeктни 
приjeдлoг и aплицирaнo je тe je дoбивeнa пoврaтнa инфoрмaциja o финaнсирaњу 

                
  

E-прojeкти зa кoje je у писaнoj фoрми пoтврђeнo финaнсирaњe и oсигурaнa срeдствa 

                
                          
 

Број: 01-022- 88/18 
          

    ПРЕДСЈЕДНИК 

 
Датум:  03.08.2018. године 

          
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
             Котор Варош 

         
     Ибрахим Палић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 

1 

          На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), и члана 67. Статута Општине Котор Варош 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“ број: 10/17) Начелник општине доноси 

 

 

                                                              Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за технички пријем изведених радова о зједничком улагању у 

путну инфраструктуру на подручју општине Котор Варош 

 

 

1. На основу Споразума о заједничком улагању у путну инфраструктуру на подручју 

општине Котор Варош, именује се Комисија за технички пријем у саставу: 

- Горан Шебић, 

- Радислав Петрушић, 

- Златко Шаиновић и 

- Игор Андрић. 

          

2. Комисији за њен рад припада одговарајућа накнада. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у“ Службеном гласнику 

Општине Котор Варош“. 

 

 

Број:02-014-233/17-2 

Датум: 11.7.2018.године                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                         Зденко САКАН,с.р. 
 

2 

На основу  члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник  

Општине Котор Варош'', број: 10/17), те члана 14. и члана 15. Одлуке о извршењу  буџета 

општине Котор Варош за 2018. годину (''Службени гласник Општине Котор Варош'', број: 

17/17), Начелник општине Котор Варош дана 30.06.2018. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош – 

Одјељење за финансије  ( организациони код  00530140) у планираном оквиру за 

2018. годину  у износу од 9.000,00 KM. 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиције 411100-расходи за 

бруто плате  на позиције:  
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411300-расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања у износу од 

5.000,00 КМ и 

412900-расходи за стручно усавршавање запослених у износу од 4.000,00  КМ у 

оквиру исте потрошачке јединице. 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије - трезор. 

 

4. Ово рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ''Службеном 

гласнику  Општине Котор Варош ''. 

 

 

Број : 05-403-9/17-11 

Датум: 30.06.2018. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                 Зденко Сакан,с.р.          

3 

На основу  члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број:97/16), члана 67. Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник  

Општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 14. и члана 15. Одлуке о извршењу  буџета 

општине Котор Варош за 2018. годину (''Службени гласник Општине Котор Варош'', 

број:17/17), Начелник општине Котор Варош дана 30.06.2018. године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош – 

Одјељење за друштвене дјелатности  ( организациони код  00530210) у планираном 

оквиру за 2018. годину  у износу од 11.000,00 KM. 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиције 416100-стипендије 

ученицима и студентима  на позиције:  

412700-расходи за правне и административне услуге у износу од 7.000,00 КМ, за 

ревизију акта о процјени ризика у оквиру одјељења за финансије (00530140) и 

412500-расходи за текуће одржавање путева у износу од 4.000,00  КМ у оквиру 

одјељења за стамбено комуналне послове. 

 

3. За извршење Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије - трезор. 

 

4. Ово рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ''Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 

Број : 05-403-9/17-12 

Датум: 30.06.2018. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                 Зденко Сакан,с.р.          

 



 
 БРОЈ 7/18 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“ Страна 124 

 

4 

На основу  члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник  

општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 14. и члана 15. Одлуке о извршењу  буџета 

општине Котор Варош за 2018. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'', 

број:17/17), Начелник општине Котор Варош дана 30.06.2018. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош – 

ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош  ( организациони код  00530400) у 

планираном оквиру за 2018. годину  у износу од 827,36 KM. 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиције: 

 412400-расходи за материјал за посебне намјене 

 на позицију: 

  411300-расходи за накнаду плате за вријеме боловања у оквиру исте 

потрошачке јединице. 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије - трезор. 

 

4. Ово рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ''Службеном 

гласнику  Општине Котор Варош ''. 

 

Број : 05-403-9/17-13 

Датум: 30.06.2018. године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Зденко Сакан,с.р.          

5 

На основу  члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број:97/16), члана 67. Статута Oпштине Котор Варош (''Службени гласник  

Oпштине Котор Варош'', број:10/17), те члана 14. и члана 15. Одлуке о извршењу  буџета 

општине Котор Варош за 2018. годину (''Службени гласник Oпштине Котор Варош'', 

број:17/17), Начелник општине Котор Варош дана 31.07.2018. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош – 

ЈУ Центар за социјални рад  ( организациони код  00530300) у планираном оквиру 

за 2018. годину  у износу од 1.900,00 KM. 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиције: 
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 411200-расходи за бруто накнаде на позицију 411400-расходи за 

отпремнине и једнократне помоћи у оквиру исте потрошачке јединице. 

 

3. За извршење Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије - трезор. 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ''Службеном 

гласнику  Oпштине Котор Варош ''. 

 

Број : 05-403-14/18 

Датум: 31.07.2018. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                Зденко Сакан,с.р.          
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Р.бр                                                        САДРЖАЈ                                                          Стр 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. Одлукa  о  комуналном  реду       1 

2. Одлука о начину и условима јавне продаје путем лицитације, парцеле 

означене као к.ч. 2305/4 К.О. Котор Варош 

      29 

3. Одлука  о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Котор 

Варош за период 2018.-2022.година 

      30 

4. Одлука о усвајању Годишњег плана капиталних инвестивија оштине 

Котор Варош за 2018.годину 

 

      71 

5. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Регулационог 

 плана „Брегови 1“ Котор Варош 

 

      76 

6. Закључак о усвајању Ребаланса буџета Општине Котор Варош за 2018. 

годину-у нацрту 

      76 

7. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Службе цивилне заштите за 

2017. годину 

      77 

8. Закључак о усвајању Информације о раду спортских организација са 

прегледом утрошка финансијских средстава у 2017. години 

      77 

9. Закључак о усвајању Информације о извршеном упису ученика на 

подручју општине Котор Варош за школску 2018/2019. годину 

      78 

10. Закључак о усвајању Информације о стипендирању студената на 

подручју општине Котор Варош у 2018. години 

      78 

11. Закључак о усвајању Информације о раду управних и надзорних одбора 

у 2017. години у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Котор Варош 

      79 

12. Закључак о усвајању Информације о субвенцијама у пољопривреди за 

2017. годину 

      79 

13. Закључак о усвајању Информације о реализованој прољетној сјетви, 

условима и припремама за жетву стрних жита у 2018. години 

      79 

14. Закључак о усвајању Информације о развојним програмима у земљи и       80 
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региону, услови и могућности учешћа општине Котор Варош 

15. Закључак о усвајању Информације о пословању привредних субјеката 

општине Котор Варош за 2017. годину 

      80 

16. Закључак о усвајању Информације о стању у области превоза путника 

на подручју општине Котор Варош за 2017. годину 

      81 

17. Закључак о  усвајању Информације о условима и начину кориштења 

уличне расвјете на општинском подручју у 2017. години са приједлогом 

мјера 

      81 

18. План имплементације Стратегије интегрисаног развоја општине Котор 

Варош за 2018.-2020.годину 

      82 

19. Годишњи план имплементације Стратегије интегрисаног развоја 

општине Котор Варош за 2018. годину 

    104 

 АКТИ НАЧЕЛНИКА        

1. Рјешење о именовању Комисије за технички пријем изведених радова о 

зједничком улагању у путну инфраструктуру на подручју општине 

Котор Варош 

 

    122 

2.-

5. 

Рјешење о одобрењу  реалокације средстава 122-

124 

 

 


